Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— BIRLEŞMÄNIŇ AGZALARY ÝURDUMYZYŇ HALK HOJALYGYNYŇ DÜRLI
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TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI
SERDAR BERDIMUHAMEDOW MÖHÜM
GURLUŞYK DESGALARYNDA ALNYP
BARYLÝAN IŞLER HEM-DE TÄZE
TASLAMALAR BILEN TANYŞDY
20-nji maýda hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow dikuçarda paýtagtymyzy hemmeta
raplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan işler we
ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplumla
ýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen tasla
malar bilen tanyşdy.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
19-njy maýda hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler
Kabinetiniň nobatdaky mejlisini geçirdi. Onda
resminamalaryň taslamalaryna hem-de birnäçe
meselelere garaldy.
Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary Ç.Gylyjow täze senagat kärhanalarynyň
işe girizilişi we täze iş orunlarynyň döredilişi barada
hasabat berdi.
Wise-premýer Ahal welaýatynyň Kaka hem-de Ba
badaýhan etraplarynda ýokary tehnologiýaly iri dokma
kärhanalarynyň işe girizilmegi bilen, iş orunlarynyň dö
redilendigi barada habar berdi. Baýramaly şäherindäki
dokma toplumynda ýüň ýüplügini öndürýän önümçiligi,
Daşoguz pagta egirme fabriginde agaç we izolýasiýa
serişdelerini öndürýän önümçiligi döretmek boýunça
işler alnyp barylýar. Hususy ulgamy ösdürmekde beril
ýän goldawlaryň netijesinde häzirki wagtda ýurdumyzyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary tara
pyndan birnäçe senagat ugurly kärhanalar işe girizilip,
şolarda goşmaça iş orunlary döredildi.
Soňra wise-premýer Türkmen halysynyň baýramyna
hem-de Türkmenistanyň söwda toplumynyň sergisine
taýýarlyk görlüşi barada hasabat berdi. Iş maksatnama
sy taýýarlanylyp, şoňa laýyklykda, 29-njy maýda haly,
dokma we söwda pudaklarynyň ösüşine bagyşlanan
serginiň, türkmen halyçylyk sungatyna gadyr goýýanla
ryň Bütindünýä assosiasiýasynyň maslahatynyň, halyçy
gelin-gyzlary sylaglamak dabarasynyň hem-de medeni
köpçülikleýin çäreleriň geçirilmegi meýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
hasabaty diňläp, el halylarynyň halkymyzyň ruhy we
medeni gymmatlyklarynyň umumy keşbini özünde jem
leýän bahasyz gymmatlykdygyny nygtady.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, da
şary işler ministri R.Meredow öz çykyşynda hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň ençeme
ýyllaryň dowamynda diplomat hökmünde Bitarap Wa
tanymyzyň daşary syýasatynyň durmuşa geçirilmegine,
daşary ýurtly hyzmatdaşlar, şol sanda abraýly halkara
guramalar bilen oňyn gatnaşyklaryň ösdürilmegine uly
goşant goşandygyny nygtady. Ikitaraplaýyn höküme
tara toparlaryň türkmen tarapyndan başlygy bolmak
bilen, döwlet Baştutanymyz netijeli döwletara söw
da-ykdysady we medeni-ynsanperwer gatnaşyklary
ösdürmek babatda maksada gönükdirilen işleri dur
muşa geçirdi. Şunuň bilen baglylykda, Russiýa bilen
Türkmenistanyň arasyndaky strategik hyzmatdaşly
gyň pugtalandyrylmagyna uly goşandy üçin hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Russiýa Fe

derasiýasynyň Prezidenti Wladimir Putiniň Permany
esasynda «Dostluk» ordeni bilen sylaglanyldy.
Wis e-premý er, DIM-niň ýolb aşç ys y döwl et
Baştutanymyzy bu ýokary sylagy bilen tüýs ýürekden
gutlap, oňa berk jan saglyk, Watanymyzyň we halky
myzyň bähbidine amala aşyrýan giň gerimli işlerinde
täze üstünlikleri arzuw etdi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
gutlaglar hem-de hoşniýetli arzuwlar üçin minnetdarlyk
bildirip, bu sylaga Türkmenistana we onuň halkyna tüýs
ýürekden hormat goýmagyň nyşany hökmünde hem-de
däp bolan türkmen-rus dostlukly, hoşniýetli goňşuçylyk
gatnaşyklarynyň mizemezliginiň aýdyň beýany hökmün
de garaýandygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz Hökümetiň agzalary bilen ge
çirilen mejlisiň netijelerini jemläp, 2022-nji ýylyň ýanwar
— aprel aýlarynda maliýeleşdirmegiň ähli çeşmeleriniň
hasabyna ýurdumyz boýunça özleşdirilen düýpli maýa
goýumlaryň möçberiniň 7,8 milliard manada deň bolan
dygyny nygtady. Pudaklaryň önümçilik kuwwatlyklaryny
artdyrmak we sebitleri durnukly ösdürip, ilatyň ýaşa
ýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyrmak boýunça
işler üstünlikli durmuşa geçirilýär. Döwlet tarapyndan
uly möçberde maliýe serişdeleri bölünip berilýär. Şu
döwürde täze bellige alnan hojalyk subýektleri 492 sany
bolup, sebitler boýunça täze döredilen iş orunlarynyň
sany 1 müň 662-ä deň boldy.
Pudak ýolbaşçylary tarapyndan belli bir derejede
işleriň alnyp barylýandygyna garamazdan, pudaklar we
sebitler boýunça ýerine ýetirilmeli işler, amala aşyryl
maly çäreler hem-de öňümizde durýan wezipeler heniz
köp diýip, döwlet Baştutanymyz nygtady.
Dünýä tejribeleri esasynda tebigy baýlyklarymyzy
netijeli peýdalanyp, milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige
ukyplylygyny has-da artdyrmaly. Kiçi we orta telekeçiligi
ösdürmeli hem-de amatly işewürlik gurşawyny döret
meli. Pudaklaryň maýa goýum işjeňligini ýokarlandyryp,
içerki we daşarky maýa goýumlary giňden çekmek
boýunça degişli işleri alyp barmaly diýip, hormatly
Prezidentimiz aýtdy.
Türkmen halky «Çekseň zähmet —– ýagar rehnet»
diýýär. Şoňa görä-de, pudaklarda maýa goýumlaryny
netijeli özleşdirip, döwrebap önümçilikleri işe girizmek,
şäherdir obalarda, hatda çet ilatly ýerlerde-de goşmaça
iş orunlaryny döretmegi dowam etdirmek, ilatymyzyň
ak ýürekden, yhlasly zähmet çekmegi üçin ähli şertleri
döretmek, halkyň hal-ýagdaýyny mundan beýläk-de
gowulandyrmak biziň esasy borjumyzdyr diýip, döwlet
Baştutanymyz sözüni jemledi.
Hökümetiň mejlisinde başga-da birnäçe meselelere
seredildi. Pudaklary ösdürmäge gönükdirilen käbir res
minamalar kabul edildi.
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Ir bilen döwlet Baştutanymyz Aşgabat şäheriniň ýokarsyndan
dikuçarda aýlanyp, paýtagtymyzda alnyp barylýan gurluşyk işleriniň
depginlerini, şäheri durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça
ýaýbaňlandyrylan giň möçberli özgertmeleriň durmuşa geçirilişini,
ýurdumyzyň baş şäheriniň ekologik ýagdaýyny yzygiderli gowu
landyrmak boýunça amala aşyrylýan toplumlaýyn işleri synlady.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow uçuşyň dowa
mynda Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkezinde
alnyp barylýan gurluşyk işleriniň depgini bilen tanyşdy.
Soňra Arkadagly Serdarymyz guşuçar belentlikden Büzmeýin
etrabynyň çäginde gurlan Energetika enjamlaryny abatlaýyş we
hyzmat ediş merkezini ulanmaga tabşyrmak boýunça görülýän
taýýarlyk işlerini synlady.
Döwlet Baştutanymyzyň dikuçary paýtagtymyzda täze döredil
ýän «Daşkent» dynç alyş seýilgähiniň ýokarsyndan hem öwrüm etdi.
Hormatly Prezidentimiz Aşgabatda ýaýbaňlandyrylan özgertme
ler maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişini synlap, şäheriň merkezi
künjeginde gurluşygy batly depginde alnyp barylýan Türkmenis
tanyň Prezidentiniň ýanyndaky Döwlet gullugy akademiýasynyň
binasynyň gurluşygynyň barşyny synlady.
Hormatly Prezidentimiz uçuşyny dowam edip, paýtagtymyzyň
ajaýyp künjekleriniň birinde döwrebap ýaşaýyş jaý toplumynyň
emele gelen we dürli maksatly binalaryň gurluşyklarynyň batly
depginlerde dowam edýän ýeri bolan Parahat-7 ýaşaýyş jaý top
lumynda ýerine ýetirilýän işler bilen tanyşdy.
Iş saparynyň barşynda hormatly Prezidentimiziň dikuçary paý
tagtymyzyň günorta künjegindäki ajaýyp ýerleriniň birinde ýerleşýän
Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň üstünde öw
rüm etdi. Soňra döwlet Baştutanymyz uçuşy tamamlap, awtoulag
da şäheriň ähli künjeklerinden howalanyp görünýän Magtymguly
Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumyna bardy.
Magtymguly Pyragynyň medeni-seýilgäh toplumynyň ýanynda
hormatly Prezidentimiz Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň gurluşyk
we senagat toplumyna gözegçilik edýän orunbasary Ç.Purçekow,
Aşgabat şäheriniň häkimi R.Gandymow hem-de Türkmenistanyň
ozaldan gelýän işjeň hyzmatdaşy, Russiýa Federasiýasynyň «Woz
roždeniýe» taslama-gurluşyk kompaniýalar toparynyň ýolbaşçysy
I.Bukato bilen duşuşyp, iş maslahatyny geçirdi.
Döwlet Baştutanymyz görkezilen taslamalar bilen tanşyp, ola
ryň häzirki döwrüň ruhuna we ak mermerli paýtagtymyzyň okgunly
ösüşine kybap gelmelidigine ünsi çekip, bezeg işlerine gaýtadan
seredilmelidigini belledi hem-de degişli ýolbaşçylara desgalaryň
ýokary hilli gurulmagyna, olaryň ýanaşyk ýerleriniň degişli dere
jede abadanlaşdyrylmagyna aýratyn ähmiýet berilmelidigi barada
tabşyryklary berdi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow soňky ýyllar
da ýurdumyzyň ähli künjeklerinde hem-de ak mermerli Aşgabatda
özboluşly şäher gurşawynyň döredilýändigini, bu ugurda degişli
taslamalaryň durmuşa geçirilýändigini belläp, bu işler bilen bir ha
tarda, ýurdumyzyň häzirki zaman ýol-ulag düzüminiň gurluşygyny
dowam etmegiň, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilmeginiň
wajypdygyna ünsi çekdi.
Paýtagtymyzda amala aşyrylýan şähergurluşyk-binagärlik mak
satnamasynda innowasion we sanly tehnologiýalar işjeň ulanylýar.
Bu bolsa ýurdumyzyň, şol sanda paýtagt şäherimiziň hem dur
muş-ykdysady taýdan okgunly ösýändigini görkezýär. Munuň özi
iri şähergurluşyk taslamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň sebitleri
senagatlaşdyrmak, milli ykdysadyýetimizi köpugurly esasda ösdür
mek, ýokary ekologik derejesini üpjün etmek boýunça öňde durýan
wezipeleriň ýerine ýetirilmeginde aýratyn ähmiýetlidir.
Ak mermerli Aşgabatda durmuşa geçirilýän giň möçberli tasla
malar onuň halkara ähmiýetli işewür duşuşyklaryň we dürli çäreleriň
geçirilýän merkezi hökmündäki derejesini pugtalandyrýar. Öňde
baryjy tehnologiýalary işjeň ulanmak hem-de olaryň uzak möhletli
geljege niýetlenilmegi, sazlaşyklylyk we oňaýlylyk, adamlaryň
abadan durmuşy, döredijilikli zähmet çekmegi hem-de dynç almagy
üçin ähli şertleri döretmek meseleleri şähergurluşyk maksatnama
synyň üstünlikli durmuşa geçirilmeginde möhüm ähmiýete eýedir.
«RYSGAL»
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«Açyk gapylar» syýasaty

RUSSIÝANYŇ SEBITLERI BILEN 
DOSTLUKLY HYZMATDAŞLYK ÖSDÜRILÝÄR
19-njy maýda Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň Halk Masla
hatynyň Başlygy Gurbanguly
Berdimuhamedow Russiýa Federasi
ýasynyň Tatarystan Respublikasyna
gulluk iş saparyny amala aşyryp, şol
ýerde hormatly myhman hökmünde
«Russiýa — yslam dünýäsi: Kazan
Summit 2022» XIII halkara ykdysady
sammitine gatnaşdy we ikitaraplaýyn
duşuşyklaryň birnäçesini geçirdi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly
Berdimuhamedow «Russiýa — yslam dünýä
si: KazanSummit 2022» XIII halkara ykdy
sady sammitiniň plenar mejlisine gatnaşdy
we çykyş etdi. Gahryman Arkadagymyz
Gurbanguly Berdimuhamedow çykyşynyň
başynda Tatarystanyň Baştutany Rustam
Minnihanowa Wolga Bulgariýasynyň yslamy
kabul etmeginiň 1100 ýyllygyna bagyşlanan
baýramçylyk çärelerine çakylygy üçin min
netdarlyk bildirdi.
Hormatly Arkadagymyz foruma gatnaşy
jylara ýüzlenip, «Russiýa — yslam dünýäsi»
halkara ykdysady sammitiniň Kazanda ge
çirilmeginiň Russiýa bilen yslam dünýäsiniň
ýurtlarynyň arasyndaky dostlukly gatnaşyk
lary we özara düşünişmegi pugtalandyrmak
da Tatarystana aýratyn ornuň degişlidigine
aýdyň şaýatlyk edýändigini belledi.
Gahryman Arkadagymyzyň belleýşi ýaly,
Tatarystanyň paýtagtynda biz Russiýanyň we
yslam ýurtlarynyň halklarynyň arasyndaky
taryhy gatnaşyklary dikeltmek hem-de doly
derejede ösdürmek, ykdysady, söwda, me
deni-ynsanperwer hyzmatdaşlygy giňeltmek
we pugtalandyrmak boýunça ýene-de bir
möhüm ädim ädýäris. Türkmenistan bu işe
hemmetaraplaýyn goldaw bermäge, köpta
raply gatnaşyklary ösdürmäge, onuň täze

ugurlaryny gözlemäge goşandyny goşmaga
taýýardyr.
Şu ýolda biziň halklarymyzyň ykbaly hemi
şe berk baglanyşykly bolupdyr, Türkmenistan
öz geljegini Russiýa Federasiýasy hem-de
yslam dünýäsiniň döwletleri bilen dostlukda,
hyzmatdaşlykda we özara düşünişmekde
görýär diýip, Milli Geňeşiň Halk Maslahaty
nyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow
çykyşynyň ahyrynda aýtdy we Russiýanyň
köpmilletli halkyna döredijilikli zähmetde uly
üstünlik, parahatçylyk we abadançylyk arzuw
etdi.
Soňra Russiýa Federasiýasynyň Tatarys
tan Respublikasynyň Prezidentiniň Kabul
hanasynda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly
Berdimuhamedowa Tatarystanyň ýokary
döwlet sylagyny gowşurmak dabarasy boldy.
Bu ýerde Gahryman Arkadagymyzy Rus
siýa Federasiýasynyň Tatarystan Respub
likasynyň Prezidenti Rustam Minnihanow
mähirli garşylady.
Tatarystan Respublikasynyň Prezi
dentiniň Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň
Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly
Berdimuhamedowy «Tatarystanyň öňünde
bitiren hyzmatlary üçin» ordeni bilen sylagla
mak hakynda Permany dabaraly ýagdaýda
okaldy. Gahryman Arkadagymyz bu ýokary
döwlet sylagyna Tatarystan Respublikasynyň
we Türkmenistanyň arasyndaky dostlugy we
hyzmatdaşlygy pugtalandyrmakdaky aýratyn
hyzmatlary üçin mynasyp boldy.
Gahryman Arkadagymyz minnetdarlyk
sözi bilen çykyş edip, Russiýa Federasiýasy
nyň Tatarystan Respublikasynyň bu ýokary
döwlet sylagyny kabul etmegiň özi üçin uly
hormatdygyny, ony doganlyk Tatarystanyň
biziň ýurdumyza we türkmen halkyna uly
hormatynyň nyşany hökmünde kabul edýän
digini nygtady. Türkmenistanyň Milli Geňe

TELEFON ARKALY SÖHBETDEŞLIK
17-nji maýda hormatly
Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedowyň we Gazagystan
Respublikasynyň Prezidenti
Kasym-Žomart Tokaýewiň arasynda
telefon arkaly söhbetdeşlik boldy.
Döwlet Baştutanymyz söhbetdeşligiň
barş ynd a döwlet ar a gatn aş yklar yn yň
wajyp meselelerini ara alyp maslahatlaş
mak babatda döredilen mümkinçilik üçin
kanagatlanma bildirip, dostlukly ýurduň
Baştutanyny doglan güni bilen gutlady we
oňa berk jan saglyk, bagtyýarlyk we aba
dançylyk hem-de Gazagystan Respubli
kasynyň doganlyk halkynyň rowaçlygynyň
bähbidine jogapkärli döwlet işinde täze
üstünlikleri arzuw etdi.
Prezident Kasym-Žomart Tokaýewiň
parasatly ýolbaşçylygynda häzirki döwür
de Gazagystan Respublikasynyň ösüş
we rowaçlyk ýoly bilen ynamly öňe gidip,
jemgyýetiň durmuşynyň ähli ulgamlaryn
da uly üstünlikleri gazanýandygy hem-de

dünýäde abraýyny has-da berkidýändigi
bellenildi.
Horm
 a t l y P r e z
 id
 e n t i m
 iz Serd
 ar
Berdimuhamedow ýola goýlan net ijeli
türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň ýokary
derejesini kanagatlanma bilen belläp, Ga
zagystanyň Baştutanynyň ýurtlarymyzyň
arasyndaky strategik we hoşniýetli goňşu
çylyk gatnaşyklaryna uly üns berýändigini
aýratyn belledi.
Söhbetdeşler häzirki wagtda Türkme
nistanyň we Gazagystanyň esasy ugurla
ryň ählisi boýunça üstünlikli hyzmatdaşlyk
edýändigini kanagatlanma bilen bellediler.
Telef on ark aly söhb etd eş lig iň ahy
rynd a horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow Prez id ent Kas ymŽomart Tokaýewi doglan güni bilen ýe
ne-de bir gezek gutlady we oňa berk jan
saglyk, egsilmez güýç-gaýrat hem-de bagt
we Gazagystanyň doganlyk halkynyň ro
waçlygynyň we abadançylygynyň bähbidi
ne ýokary döwlet wezipesinde üstünlikleri
arzuw etdi.

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI GAZAGYSTAN
RESPUBLIKASYNYŇ PREMÝER-MINISTRINIŇ
BIRINJI ORUNBASARYNY KABUL ETDI
20-nji maýda hormatly
Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow ýurdumyza
gelen Gazagystan Respublikasynyň
Premýer-ministriniň birinji orunbasa
ry Roman Sklýary kabul etdi.
Duşuşykda şu ýyl diplomatik gatna
şyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy
ny belleýän biziň ýurtlarymyzyň geçen
ýyllaryň dowamynda nusgalyk döwletara
hyzmatdaşlygy ýola goýandygy nygtaldy.
Söwda-ykdysady, ýangyç-energetika,
senagat we oba hojalyk ulgamlary esasy
ugurlaryň hatarynda görkezildi. Bu ulgam
lardaky özara gatnaşyklara aýratyn ähmi

ýet berilýär. Şeýlelikde, türkmen gazyny
goňşy ýurda ibermek boýunça ylalaşyk
gazanyldy. Gazak tarapy Türkmenistanyň
çäginde galla saklamak üçin niýetlenen
term in aly gurm ak boý unç a taslam an y
durmuşa geçirmäge gyzyklanma bildirdi.
D u ş u ş y g y ň a h y r y n d a h o r m a t l y
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
we Gazagystan Respublikasynyň Prem
ýer-ministriniň birinji orunbasary Roman
Sklýar birek-birege iň gowy arzuwlaryny
beýan edip, iki döwletiň hem-de olaryň
doganlyk halklarynyň arasyndaky öňden
gelý än dostluk, hoşn iý etli goňşuç ylyk
däpleriniň üstünlikli dowam etdiriljekdigine
pugta ynam bildirdiler.

şiniň Halk Maslahatynyň Başlygy häzirki
wagtda türkmen-tatar gatnaşyklarynyň özara
gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ençemesi
boýunça köpugurly hyzmatdaşlygyň ýokary
derejesi bilen häsiýetlenýändigini kanagat
lanma bilen belledi.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Mas
lahatynyň Başlygy mümkinçilikden peýdala
nyp, Prezident Rustam Minnihanowa we ähli
tatarystanly dostlarymyza Tatarystan Res
publikasynyň şu ýokary döwlet sylagynyň
gowşurylandygy üçin tüýs ýürekden minnet
darlyk bildirdi.
Çykyşynyň ahyrynda Gahryman
Arkadagymyz Tatarystanyň Baştutanyna we
halkyna bagt, abadançylyk hem-de rowaçlyk
arzuw etdi.
Sylaglamak dabarasy tamamlanandan
soň, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň Başlygynyň Russiýa Federa
siýasynyň Tatarystan Respublikasynyň Prezi
denti bilen duşuşygy geçirildi.
Tatarystan Respublikasynyň Prezidenti
ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň pugtalan
dyrylýandygyny we täze many-mazmun
bilen baýlaşdyrylýandygyny nygtap, şunda
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ägirt uly
hyzmatyny belledi hem-de doganlyk Tatarys
tanyň Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşy
bolandygyny we şeýle bolmagynda galýan
dygyny nygtady.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Mas
lahatynyň Başlygy mähirli kabul edilendigi
we myhmansöýerlik üçin Prezident Rustam
Minnihanowa minnetdarlyk bildirip, onuň
bilen dostlukly Tatarystanda duşuşmak müm
kinçiligine örän şatdygyny belledi. Şeýle-de
Gahryman Arkadagymyz Wolga Bulgariýasy
nyň yslamy kabul etmeginiň 1100 ýyllygyna
bagyşlanan çärelere, «Russiýa — yslam
dünýäsi: KazanSummit 2022» XIII halkara

ykdysady sammitine hem-de «Russiýa —
yslam dünýäsi» strategik garaýyş toparynyň
her ýylky mejlisiniň hormatly myhmany hök
münde gatnaşmaga çakylygy üçin minnet
darlyk bildirdi.
Duşuşygyň dowamynda köpugurly müm
kinçilikleri nazara almak bilen, ikitaraplaýyn
hyzmatdaşlygyň geljegi we ileri tutulýan
ugurlary barada özara pikir alşyldy.
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly
Berdimuhamedow we Russiýa Federasiýa
synyň Tatarystan Respublikasynyň Preziden
ti Rustam Minnihanow taraplaryň köpugurly
hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de pugta
landyrmaga meýillidigini ýene-de bir gezek
tassyklap, birek-birege hem-de iki doganlyk
halka iň gowy arzuwlaryny beýan etdiler.

TÜRKMENISTANDA DOSTLUKLY
DÖWLETIŇ BAŞTUTANY HATYRALANDY
20-nji maýda Gökdepe metjidin
de Milli Geňeşiň Halk Maslahaty
nyň Başlygy, Hormatly il ýaşulu
sy, hajy Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň gatnaşmagynda
Birleşen Arap Emirlikleriniň merhum
döwlet Baştutany Şeýh Halifa bin
Zaýed Al Nahaýýanyň belli gününiň
sadakasy berildi.
Ýurdumyzyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahaty
nyň Başlygy, hajy Arkadagymyz ir bilen Köşidäki
metjide bardy. Gahryman Arkadagymyz ýurdumy
zyň hormatly ýaşulularynyň, din wekilleriniň ösüp
gelýän ýaş nesilleri watansöýüjilik ruhunda terbi
ýelemekde we asyrlar aşyp gelýän dünýä nus
galyk däp-dessurlarymyzy wagyz etmekde uly
işleri bitirýändiklerini kanagatlanma bilen belledi.
Soňra BAE-niň merhum Prezidentiniň ýatan
ýeriniň ýagty, jaýynyň jennet bolmagy dileg edilip,
keramatly Gurhandan süreler okaldy. Doga-di
leglerden soňra, hajy Arkadagymyz ýurdumyzda
ýagşy dessurlaryň mundan beýläk-de döwrüň
ruhuna kybap derejede ösdürilmegi, ýaş nesilleriň
şöhratly pederlerimiziň wesýetlerine wepaly bo
lup ýetişmekleri ugrunda edilýän tagallalaryň yzy
giderli häsiýete eýe bolmalydygyna ünsi çekdi.
Gahryman Arkadagymyz edilen doga-dilegle
riň Beýik Biribaryň dergähinde kabul bolmagyny
dileg edip, bu ýerden ugrady.
Soňra Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň Başlygy, hajy Arkadagymyz Gök
depe metjidine bardy we ol ýerde geçirilýän sa
daka gatnaşmak üçin gelen Birleşen Arap Emir
likleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we
Doly ygtyýarly ilçisi bilen gürrüňdeş bolup, özüniň
BAE-niň merhum Prezidentiniň aradan çykmagy
zerarly geçirilen hatyra çärelerine gatnaşandygy
ny we ýurdumyzda Şeýh Halifa bin Zaýed Al Na
haýýanyň belli gününi geçirmek barada razylyk
alandygyny aýdyp, şu gün merhumy hatyralap,
sadakalaryň berilýändigini belledi.
Soňra bu ýerd e Türkm en ist an yň müft üs i
BAE-niň merhum Prezidentini ýatlap doga okady
we Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň aradan

çykmagy zerarly geçirilen hatyra çärelerinde edi
len doga-dilegleriň, berlen sadakalaryň Allataga
lanyň dergähinde kabul bolmagyny, merhumyň
jaýynyň jennet, ýatan ýeriniň ýagty bolmagyny
dileg etdi.
...Sadakanyň öňüsyrasynda milli Liderimiz
ýygnananlara ýüzlenip, Birleşen Arap Emirlikleri
niň Prezidenti Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýa
nyň aradan çykandygy baradaky habary gynanç
duýgusy bilen kabul edendiklerini hem-de döwlet
Baştutanymyzyň tabşyrygy boýunça türkmen we
kiliýetiniň Birleşen Arap Emirlikleriniň Prezidenti
Şeýh Halifa bin Zaýed Al Nahaýýanyň aradan
çykmagy zerarly geçirilen hatyra çärelerine gat
naşandygyny belledi.
Sad ak an yň ahyr ynd a hajy Ark ad ag ym yz
Gurbanguly Berdimuhamedow oňa gatnaşyjy
lara we ildeşlerimize ýüzlenip: «Goý, bu günki
okalan aýatlar, edilen doga-dilegler Allatagalanyň
dergähinde kabul bolsun! Merhumyň jaýy jennet
bolsun! Goý, Gudraty Güýçli Allatagala şu agyr
pursatda Birleşen Arap Emirlikleriniň halkyna ru
hy durnuklylyk we sabyrlylyk bersin! Merhumyň
ýatan ýeri ýagty, imany hemra bolsun!» diýdi.
***
Şol gün Köşidäki metjitde hem BAE-niň mer
hum Prezidentini hatyralap, sadaka berildi. Oňa
gatnaşanlar iki dostlukly ýurduň arasyndaky hyz
matdaşlygyň ösdürilmegi, umuman, sebitde para
hatçylygyň, durnukly ösüşiň berkidilmegi ugrunda
aýratyn tagalla eden BAE-niň merhum döwlet
Baştutanynyň ýatan ýeriniň ýagty, jaýynyň jennet
bolmagyny dileg etdiler. Köşidäki metjitde okalan
juma namazynda ýurdumyzda alnyp barylýan
asylly işleriň rowaç almagy, Ýer ýüzünde parahat
çylygyň, durnukly ösüşiň berkidilmegi dileg edildi.
Şol bir wagtyň özünde paýtagtymyzdaky Döw
letliler köşgünde merhumy ýatlap, günortanlyk
nahary berildi. Hormatly Arkadagymyzyň ýazan
eserleri üçin gelip gowşan galam haklarynyň
hasabyna geçirilen sadakalar we berlen günor
tanlyk nahary BAE-niň merhum Prezidentine,
umuman, dostlukly ýurda bildirilýän hormatyň
aýdyň nyşany boldy.
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Aşgabat şäheriniň gününe

AŞGABAT —

AJAÝYPLYKLARYŇ ŞÄHERI

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe paýtag
tymyz Aşgabat tanalmaz derejede özgerdi. Ol sazlaşykly ösýän şä
herleriň biri hökmünde giňden tanalyp, dünýäniň owadan we ýaşa
ýyş üçin amatly şertleri özünde jemleýän şäherleriniň biri hökmünde
ykrar edildi. Özüniň ajaýyp binagärlik aýratynlygy bilen Aziýanyň
merjen şäherine öwrülen paýtagtymyz, şol bir wagtyň özünde, ýaşa
mak, zähmet çekmek, dynç almak, okamak üçin ähli mümkinçilikler
döredilen ajaýyp şäherdir. Ak mermerli paýtagtymyzyň ajaýyplykla
ryň şäherine öwrülmeginde telekeçilerimiziň goşandynyň uly bolma
gy juda buýsandyryjydyr.

T

äze zamanada ileri tutulýan
milli maks atn am alar yň ha
tar ynd a Aşg ab at şäh er ind e
amala aşyrylýan, şäher düzümini ke
mala getirmäge innowasion çemeleş
melere hem-de bu ulgamda dünýäniň
öňdebaryjy gazananlaryny işjeň ornaş
dyrmaga gönükdirilen şähergurluşyk
maksatnamasy bar. Bu maksatnama
nyň esasy wezipesi paýtagtymyzy se
bitiň we dünýäniň iň owadan hem-de
ýaşamak üçin has oňaýly şäherleriniň
bir in e öwürm ekd en, raý atlar ym yz yň
netijeli zähmet çekmegi hem-de göw
nejaý dynç almaklary üçin ähli şertleri
dör etm ekd en ybar atd yr. Horm atly

nen meýdançalar, köpçülikleýin-medeni
çäreleriň we dabaralaryň geçirilýän des
galary, awtoduralgalar döredilýär. Gül
aýmançalary, ýaşyl otly meýdançalar
döredilip, oturgyçlar hem-de köçeleri
yşyklandyrmak üçin niýetlenen çyralar
gurnalýar.
Şeýle hem hususy gurluşykçylary
myz tarapyndan merkezi şäherimiziň
ulag-aragatnaşyk, inžener-tehniki we
ugurdaş düzümini düýpli döwrebap
laşdyrmak we mundan beýläk-de ös
dürmek boýunça işler ýokary depginde
alnyp barylýar. Milli telekeçilerimiziň
önjeýli zähmeti bilen döwrebap ýolla
ryň, ýanýodalaryň, ýerasty we ýerüsti

Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
paýtagtymyzda ýaýbaňlandyrylan giň
möçberli şähergurluşyk maksatnama
synyň durmuşa geçirilmegine we ýur
dumyzyň baş şäheriniň gaýtalanmajak
keşbiniň döredilmegine aýratyn ähmiýet
berýär.
Şu wezipeleriň durmuşa ornaşdyryl
magynda hususy binagärlerimiziň üstün
likli hem mynasyp goşandy bar. Her ýyl
paýtagtymyzyň binagärlik toplumynyň
üsti täze medeni-durmuş maksatly des
galar, edara binalary we beýleki desgalar
bilen ýetirilýär. Bagtyýar zamanamyzda
hususy gurluşyk kärhanalarymyzyň zäh
meti bilen ýurdumyzyň baş şäherinde
belent ýaşaýyş jaýlaryndan düzülen ýa
şaýyş jaý tapgyrlarynyň, toplumlarynyň
birnäçesi peýda boldy. Şäher ýaşaý
jylarynyň — dürli ulgamlarda hem-de
pudaklarda zähmet çekýän adamlaryň
maşgalalarynyň müňlerçesi milli bina
gärlerimiz tarapyndan gurlan ýaşaýyş
jaýlarynda jaý toýlaryny toýlaýarlar.
Şunuň bilen birlikde, ýaşaýyş jaýla
ryna ýanaşyk ýerler abadanlaşdyrylýar,
şol ýerde çagalaryň oýun meýdançala
ry, sport bilen meşgullanmaga niýetle

geçelgeleriň, ýolagçylar üçin niýetlenen
duralgalaryň, awtomobil köprüleriniň
hem-de ýolaýrytlarynyň ençemesi ula
nylmaga berildi we olaryň täzeleriniň
gurluşygy üstünlikli dowam edýär.
Umuman, soňky ýyllarda Aşgaba
dyň gözelligine gözellik goşýan döw
reb ap bin alard yr desg alar, ýaş aý yş
jaý we söwda, dynç alyş we işewürlik
toplumlary, paýtagtymyzy ösdürmegiň
tutuş tapgyrlary, seýilgählerdir ýollar
hut hus us y telek eç iler im iz iň yhlasly
zähmeti bilen bina edilýär. Başgaça
aýdanymyzda, hususy telekeçilerimiziň
tagallalary bilen paýtagtymyz has-da
ösýär, özgerýär.
Çünki hususyýetçilerimiz tarapyndan
gurlup, milli binagärligiň ajaýyp däple
rini hem-de dünýäniň şähergurluşyk
meýillerini özünde jemleýän binalardyr
ýaşaýyş jaýlarynda ýaşamak, işlemek,
dynç almak, okamak üçin ýokary de
rejeli mümkinçilikler bar. Hususy kär
hanalarymyz tarapyndan bina edilýän
ymaratlaryň halkara derejedäki güwä
namalara eýe bolmagy-da olaryň ýo
kary hil derejesinden, dünýä ülňülerine
laýyk bina edilendiginden habar berýär.

Şeýle hem hususy telekeçilerimiziň ab
raýyny, işbaşarjaňlygyny äleme ýaýýar.
Horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedowyň köpugurly ýörel
geleri öz içine alýan, uzak geljegi nazar
laýan şähergurluşyk maksatnamasynyň
amala aşyrylmagy netijesinde, bu gün
ak mermere bürenýän gözel paýtag
tymyz dünýäde iň gözel, ýaşaýyş we
bagtyýar durmuş üçin iň kämil derejeli
nusgalyk şähere öwrülýär.
Gözel paýtagtymyzy ösdürmek bilen
baglanyşykly möhüm taslamalaryň şä
heriň ähli künjeklerini gurşap alýandygy
aýratyn buýsandyryjydyr. Hususy bina
gärlerimiz tarapyndan gurlan merjen
şäherimiziň gözelligine görk goşýan
medeni-durmuş maksatly binalar, «Ber
karar», «Aşgabadyň ýalkymy», «Gül
zemin», «Aşgabat» söwda we dynç
alyş merkezleri ýaly birnäçe döwrebap
ymaratlar häzirki zamanyň ösen talap
laryna laýyklygy bilen paýtagtymyzyň
abraýyny has-da şöhratlandyrýar.
Abadanlaşdyrylan ýerleri, ýollary we
ýanýodalary, çüwdürimleri, çagalar üçin
oýun meýdançalaryny, gök zolaklary
özünde jemleýän bu binagärlik top
lumlary paýtagtymyzyň özboluşly keşbi
bilen sazlaşyp, ajaýyp görnüşi emele
get irý ärler. Toplumlar yň düný ä belli
kompaniýalaryň enjamlary we ulgam
lary bilen üpjün edilmegi bolsa olaryň
ýokary tehnologik derejesini görkezýär.
Şeýle hem telekeçilerimiz tarapyndan
bina edilýän giň möçberli taslamalar
da öňdebaryjy tehnologiýalaryň işjeň
ornaşdyrylýandygyna şaýatlyk edýär.
Ajaýyp şäherimiz Aşgabady mun
dan beýläk-de ösdürmegiň çäklerinde
döwrümiziň belent ruhundan, berkarar
Diýarymyzyň beýik ösüşlerinden, jem
gyýetimiziň kämilliginden habar berýän
taslamalar hem bar.
Umuman, ak mermere beslenen ak
şäherimizde ussat gurluşykçylarymyzyň
elinden çykan biri-birinden üýtgeşik, çe
perçiligi taýdan ajaýyp binalar, desgalar
bir-birine utgaşyp, ajaýyp bir gözellik
dünýäsini emele getirýärler. Aýna ýaly
tekiz hem nurana şaýollar, daşky gö
zelligi bilen ganatlandyrýan, içki amat
lyklary bilen rahatlandyrýan ýaşaýyş
jaýlary, mekdepleriň, çagalar baglarynyň
binalary, suwuň täsin simfoniýasyny
döredýän ajaýyp çüwdürimler, ynsan
saglygyna peýdaly, dynç almak, gezim
etmek, wagtyňy hoş geçirmek üçin iň
ňän amatly seýilgähler, serçemenli çar
baglar — hususy gurluşykçylarymyzyň
binagärlik tejribeleriniň ajaýyp miweleri
bolup göwünlerimizi galkyndyrýar.
Paýtagtymyzda bitirilýän beýik işler
Aşgabadyň hem-de tutuş ýurdumyzyň
mundan beýläk-de okgunly ösdürilme
gine kuwwatly itergi berýär. Bularyň
ählisi hormatly Prezidentimiziň durmu
şa geçirýän syýasatynyň üstünlige eýe
bolýandygynyň aýdyň subutnamasydyr.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.

ÝURDUMYZDA GIŇ MÖÇBERLI
GURLUŞYK TASLAMALARY
AMALA AŞYRYLÝAR
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow döwlet Baştutanlygyna girişen
ilkinji günlerinde ykdysady kuwwatymyzy berkit
mäge oňyn täsir etjek, milli ykdysadyýetimiziň ähli
pudaklarynda işlejek kiçi, orta we iri tehnologik
kärhanalaryň gurluşygynyň ýokary depginler bilen
alnyp baryljakdygyny, bu babatda hususy pudak
üçin hem döwletimiziň ähli şertleri döredýändigini
belledi. Nygtalyşy ýaly, döwlet eýeçiligini hususy
laşdyrmak we döwlete dahylsyz pudagy ösdürmek
döwlet syýasatymyzyň aýrylmaz bölegi
bolup durýar.
19-njy maýda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenis
tanda şu ýyl önümçilik we durmuş maksatly iri desgalaryň
52-sini işe girizmegiň meýilleşdirilýändigi, ýanwar — aprel
aýlarynda düýpli maýa goýumlary özleşdirmäge bölünip ber
len serişdeleriň 59 göteriminiň durmuş maksatly binalaryň,
41 göteriminiň önümçilik maksatly desgalaryň gurluşygyna
gönükdirilendigi bu aýdylanlaryň üstünlikli durmuşa geçiril
ýändigine şaýatlyk edýär.
Gurluşyk toplumy ýurdumyzy senagatlaşdyrmak, döwre
bap ulag we durmuş düzümini, daşary ýurtlardan getirilýän
harytlaryň ornuny tutýan önümleri, eksport ugurly harytlary
öndürýän täze kuwwatlyklary döretmek, has oňaýly we otag
larynyň ýerleşişi gowulandyrylan ýaşaýyş jaýlaryny gurmak,
sebitleri ösdürmek boýunça giň gerimli maksatnamalary
durmuşa geçirmäge gönükdirilendir. Ägirt uly gurluşyk meý
danyny ýatladýan ýurdumyzyň sebitleri, paýtagtymyz tanal
maz derejede özgerýär. Öňdebaryjy tejribeleri we döwrebap
tehnologiýalary ornaşdyrmak arkaly gurluşyk pudagynyň
ähli ulgamynda sanly ulgam, «akylly» enjamlar ornaşdyryl
ýar, energiýa tygşytlylyk ýokarlandyrylýar, ekologiýa taýdan
arassa gurluşyk harytlary ulanylýar.
Hormatly Prezidentimiz 20-nji maýda dikuçarda paýtagty
myzy hemmetaraplaýyn ösdürmek boýunça alnyp barylýan
işler we ýurdumyzyň baş şäheriniň durmuş düzümini toplum
laýyn esasda döwrebaplaşdyrmaga gönükdirilen taslamalar
bilen tanşanda hem bu meselelere aýratyn üns berdi.
Ýurdumyzyň senagatçylarydyr telekeçileri Ahal welaýatynyň
täze, döwrebap edara ediş merkezinde, ak mermerli Aşgaba
dyň çäginde, Diýarymyzyň sebitlerinde giň gerimli gurluşyk
işlerini depginli alyp barýarlar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Ahal welaýatynyň
täze, döwrebap edara ediş merkeziniň gurluşygynda alnyp
barylýan işleriň depgini barha ýokarlanýar. Ony iki tapgyrda
gurmak meýilleşdirilip, birinji tapgyrda 336 sany binadyr des
galar gurulýar. Şolaryň hatarynda 11 sany jemgyýetçilik, 26
sany edara binasy, 19 sany bilim edarasy, 258 sany iki we köp
gatly ýaşaýyş jaýlary, 8 sany saglyk we sport desgasy, 14 sany
içerki we daşarky inžener ulgamlary desgasy bolup, olaryň gur
luşygynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
bolan hususy kärhanalaryň 60-dan gowragy işleýär. Gurluşyk
işleriniň amala aşyrylýan döwründe potratçylaryň we kömekçi
potratçylaryň gümrük paçlaryny, birža we gümrük ýygymlaryny
tölemekden boşadylandygy aýratyn guwandyryjydyr.
Hormatly Prezidentimiz soňky ýyllarda ýurdumyzyň ähli
künjeklerinde hem-de ak mermerli Aşgabatda özboluşly şäher
gurşawynyň döredilýändigini, bu ugurda degişli taslamalaryň
durmuşa geçirilýändigini belläp, bu işler bilen bir hatarda,
ýurdumyzyň häzirki zaman ýol-ulag düzüminiň gurluşygyny
dowam etmegiň, olarda ýokary hil derejesiniň üpjün edilme
giniň wajypdygyna ünsi çekýär. Şunda ýurdumyzyň tebigy
aýratynlyklarynyň nazara alynmalydygyny nygtaýar.
Hormatly Prezidentimiziň, Gahryman Arkadagymyzyň hu
susyýetçilere bildirýän ynamy, Garaşsyz, baky Bitarap döw
letimiziň ykdysadyýetini we döwletara gatnaşyklaryny ösdür
mekde uly ähmiýeti bolan taslamalary, milli maksatnamalary
durmuşa geçirmekde, döwrebap senagat we ulag düzümini
döretmekde türkmen telekeçileriniň işjeň orun eýeleýändigini
bellemegi geljekde hem yhlasly işlemäge, döretmäge, gurma
ga ruhlandyrýar.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, tebigy we şäher
gurşawynyň sazlaşykly utgaşmagy, ýaşyl zolaklaryň peýda
bolmagy paýtagtymyzyň ekologik abadançylygy, adamlaryň
ýaşamagy, oňaýly dynç almagy üçin zerur şertler bolup durýar.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda eziz ýurdumyz,
mähriban halkymyz Arkadagly Serdarymyzyň rowana ak
ýoly bilen ynamly öňe barýar. Hususy telekeçiligi ösdürmek
üçin amatly hukuk, ykdysady, maliýe we durmuş şertlerini
döretmäge aýratyn üns berilýär. Muňa salgyt ulgamynyň
döwrebaplaşdyrylmagy, telekeçilik işini hasaba almagyň we
ygtyýarlylandyrmagyň tertibiniň sadalaşdyrylmagy, yzygiderli
ýeňillikli karzlaryň, maliýe goldawlarynyň berilmegi aýdyň şa
ýatlyk edýär.
Şeýle beýik maksatlary öňde goýup, halkyny aýdyň gelje
ge tarap öňe alyp barýan Arkadagly Serdarymyzyň jany sag,
ömri uzak bolsun!
Saparmyrat OWGANOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň başlygy,
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň deputaty.
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Oba hojalygy

DAMJALAÝYN USUL:
BOL HASYLYŇ KEPILI
Halkymyzy azyk we oba hojalyk
önümleri bilen doly üpjün etmek, ýurdu
myzyň eksport kuwwatyny artdyrmak
maksady bilen döredilýän şertlerden
ýerlikli peýdalanýan türkmen teleke
çileri dünýäniň öňdebaryjy tejribeleri,
ýokary tehnologiýalary ornaşdyrylan
döwrebap taslamalary durmuşa geçir
ýärler. Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy bolan
«Edermen ýigit» hojalyk jemgyýetiniň
döwrebap tehnologiýalary we suw tyg
şytlaýjy ulgamy ornaşdyrylan, gök-bak
ja önümlerini ösdürip ýetişdirýän ekin
meýdany hem muňa aýdyň mysaldyr.
Mälim bolşy ýaly, hojalyk jemgyýetimize
Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň «Watan»
daýhan birleşiginiň çäginden 200 gektar ýer
bölünip berildi. Bu ýerde «Halkyň Arkadagly
zamanasy» ýylynda ilkinji gezek damjalaýyn
suwaryş usulynda ýazlyk gök ekinleri ekdik.
Agzalan meýdanyň 10 gektarynda ýeralma,
4 gektarynda käşir, 26 gektarynda sogan
ösdürip ýetişdirýäris. Ekerançylyk meýdan

lar ynd a bu ekinler döwr eb ap damjalaý yn
suwaryş tehnologiýalaryny, ylmyň we öňdeba
ryjy tejribäniň gazananlaryny ulanmak arkaly
ýetişdirilýär. Ekinlere agrotehnikanyň kadala
ryna laýyklykda, wagtly-wagtynda ideg işlerini
geçirýäris. Olaryň damjalaýyn usulda suwaryl
magy suwuň 70 göterime çenli tygşytlanma
gyny üpjün edýär. Ekerançylyk işinde döküniň
suwda ereýän görnüşleriniň ulanylýandygy,
onuň ýöriteleşdirilen enjamlarda suw bilen
garylyp, ekine ýörite plastik turbajyklar arkaly
damjalaýyn usulda berilýändigi bellärliklidir.
Ekin meýdanynda ýeralmanyň «Dido»,
«Marabel», käşiriň «Spido», «Presto», so
gan yň «Ber ek et», «Şamp io n» sortlar yn y
ösdürip ýetişdirýäris. Geljekde käşiriň her
gektaryndan 40 tonna, ýeralmanyň her gek
taryndan 40 tonna, sogandan 50 tonna çenli
hasyl almagy meýilleşdirýäris.
Biz — telekeçiler üçin ýurdumyzyň oba
hojalygyny ösdürmekde, ekologiýa taýdan
arassa önümleri öndürmekde, olary gaýta
dan işlemekde hemmetaraplaýyn goldaw
berýän hormatly Prezidentimize köp sagbol
sun aýdýarys.
Mekan RAHMANBERDIÝEW,
«Edermen ýigit» hojalyk
jemgyýetiniň direktory.

2017-nji ýylda işe başlan biziň maldarçy
lyk toplumymyz Lebap welaýatynyň Halaç
etrabynyň Pelwert geňeşliginiň çäginde 9,6
gektar meýdanda ýerleşýär. Onuň 7 gektary
ekerançylyk meýdany bolup, bu ýerde ot-iým
lik ekinleri bolan ýorunja, arpa, mekgejöwen
ekilýär. Galan böleginde bolsa maldarçylyk
toplumymyz ýerleşip, bu ýerde 200-e golaý
sygyr saklaýarys. Maldarçylyk toplumynda
saklanýan sygyrlar ýokary öndürijilikli, süýt
ugurly simmental we golştin tohumlary ha
saplan ylý ar. Häz irk i wagtd a mald arç ylyk
toplumymyzda 2 sany mal ýatagy bolup, bu
ýerde 400 sygyr saklamaga mümkinçiligimiz
bar. Gülegenje obasynyň çäginde ýerleşýän
maldarçylyk toplumymyzda onlarça işçi zäh
met çekýär. Mallaryň ýagdaýyna, süýdüň hi
line ýörite weterinar lukmanlar, hünärmenler
gözegçilik edýär.
Maldarçylyk toplumymyzyň Amyderýanyň
boýunda ýerleşmegi aýratyn bellärliklidir.
Çünki sygyrlaryň daşary ýurt tohumy yssy

how a şertlerin e çyd amsyz bolýar. Derýa
boý un yň salk yn how as y bols a syg yrlar a
gowy täsir edýär. Maldarçylyk toplumymyz
Eýran Yslam Respublikasyndan, Türkiýe
Respublikasyndan satyn alnan ýörite awto
matlaşdyrylan sagym tehnologiýasy, sagym
apparatlary bilen doly üpjün edilen. Mal
darçylyk toplumymyzdaky sygyrlar günde
450 litrden gowrak süýt berýärler. Göleleri
3 aýlyga çenli aýratyn saklaýarys we süýdüň
100 litre golaýyny günde gölelere berýäris.
Galan bölegini bolsa süýdi gaýtadan işleýän
ýerli kärhanalara tabşyrýarys.
Ot-iýmlik ekinler hem maldarçylyk toplu
mymyza degişli bolan 7 gektar meýdanda
ekilýär. Ekinleriň göwnejaý gögeriş almagy,
bol hasyl bermegi ugrunda yzygiderli iş alyp
barýarys.
Ýurdumyzda hususy telekeçileriň önjeýli
zähmet çekmegi üçin ähli şertleri döredip
berýän hormatly Prezidentimiziň jany sag,
ömri uzak bolsun!
Ýusup NOWRUZOW,
telekeçi.

ÖÝ TOWUKLARY IDEDILÝÄR
Hormatly Prezidentimiziň hususy
ýetçilere döredip berýän döwrebap
şertlerinden ruhlanyp zähmet çekýän
ýurdumyzyň telekeçileri halkymyzyň
gündelik sarp edýän azyk önümlerini
öndürmäge mynasyp goşant goşýarlar.
Adam saglygyna peýdaly bolan towuk
eti we towuk ýumurtgasyny öndürýän
hususy pudagyň wekilleri önjeýli zäh
met çekip, ak bazarlarymyzyň bolçu
lygyny artdyrmaga ýardam edýärler.
Olaryň biri hem 2010-njy ýylda Lebap
welaýatynyň Çärjew etrabynyň çäginde
esaslandyrylan «Atamyrat Aly» daý
han hojalygydyr.
Häzirki wagtda «Atamyrat Aly» daýhan
hojalygyna degişli bolan 3 gektar meýdan
da ýerleşýän guşçulyk toplumynda 40 müň
sany öý towuklary saklanýar. Önümçilik alty
bölümde alnyp barylýar: inkubator, horaz
ketekleri, mäkiýan ketekleri, jüýje ketekleri,
taýýar önüm çykarylýan bölüm, iýmhana.
Şeýle-de guşçulyk toplumynda 2 sany döw
rebap ketek bar.
Jüýjeleriň tapgyrlaýyn esasda çykarylma

Ýurdumyzda içerki bazary azyk, gök
we bakja ekin önümleri bilen bolelin üpjün
etmek, azyk bolçulygyny gazanmak bilen
bagly döwlet maksatnamalaryny durmu
şa geçirmegiň çäklerinde ýygnalan hasyly
zaýasyz, ýitgisiz saklamakda sowadyjy
ammarlaryň ähmiýeti uludyr.
Türkm en telek eç iler i ýurd um yz yň çäg ind e
müňlerçe tonnalyk sowadyjy ammarlary işe giriz
ýärler we bar bolanlarynyň durkuny täzeleýärler.
Olaryň biri-de, «Dowamly bina» hojalyk jemgy
ýetine degişli bolan miwe, gök we bakja önümleri
saklanýan sowadyjy ammardyr.
Häzirki wagtda gurluşygy tamamlanan bu des
gada enjamlaşdyrmak, gözegçilik, sazlaýyş işlerini
doly kompýuterleşdirmek işleri alnyp barylýar.
Sowadyjy ammar Ahal welaýatynyň Ak bugdaý et
rabynyň çägindäki Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň senagat
zolagynda ýerleşýär. Oňa Türkiýe Respublikasy
nyň döwrebap enjamlary ornaşdyrylýar. Göwrümi
2000 tonnalyk ammaryň sowadyş bölümlerinde
azyk önümleriň dürli görnüşlerini saklamaga şert
ler döredilýär.

Her ýylyň hasyl ýygnalýan döwri ýerli telekeçi
lerden, daýhanlardan gök-bakja önümlerini satyn
almak, olary arassalap, ýokary hilli önümleriň
hersini saklanyş şertlerine laýyklykda sowadyjy
bölümlere ýerleşdirmek göz öňünde tutulýar. Ýa
kyn günlerde sowadyjy ammar ulanylyşa girizilip,
halkymyza hyzmat edip başlar.

TER MIWELER ÝETIŞDIRILÝÄR
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz ta
gallalary netijesinde ýurdumyzda saýa
ly we miweli baglary ösdürip ýetişdir
mek baradaky işler günsaýyn ilerleýär.
Munuň özi azyk bolçulygynyň ýokar
lanmagyna, daşky gurşawyň ekologiýa
ýagdaýynyň gowulanmagyna oňaýly
täsir edýär. Bag nahallaryny, dürli şi
tilleri ýetişdirmekde yhlasly zähmeti
bilen tanalýan «Ter» hojalyk jemgyýe
tiniň agzybir işgärleri ýurdumyzda oba
hojalyk toplumyny ösdürmek boýunça
alnyp barylýan maksatnama laýyklyk
da, işleri döwrebap alyp barýarlar.

YHLASA — MYRAT
Hormatly Prezidentimiziň parasatly
baştutanlygynda ýurdumyzda husu
syýetçilige giň ýol açylýar. Importyň
ornuny tutýan önümleri öndürmek, ýer
li çig mallary peýdalanyp, önümçiligiň
görnüşlerini giňeltmek işleri yzygiderli
alnyp barylýar. Ak bazarlarymyzyň
arassa we tebigy azyk önümleri bilen
üpjün edilmeginde ýurdumyzyň hususy
telekeçileriniň paýy hem aýratyn bel
lärliklidir.

SOWADYJY AMMAR

gy olaryň baş sanynyň durnukly saklanmagy
na ýardam edýär. Aýratyn saklanýan jüýjeler
140—150 gün diýende towuklyga ýetişip,
ýumurtga berip başlaýar. Towuklar günüň
dowamynda müňlerçe ýumurtga berýärler.
Bu ýerde towuklar üçin ýörite iým zawody
hem bar. Zaw odd a sag atd a 8 tonn ad an
gowrak iým öndürilýär. Iým öndürmek üçin
gerekli bolan çig mallar ýerli telekeçilerden
satyn alynýar. Ýumurtgalar we towuk etleri
welaýatyň ýaşaýjylaryna elýeterli bahadan
hödürlenilýär. Daýhan hojalygynyň agzybir
işgärleri geljekde önümlerini ýurdumyzyň
beýleki welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň
ýaşaýjylaryna ýetirmegi meýilleşdirýär.
«RYSGAL»

Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň Saýwan
obasynyň çäginden bölünip berlen 136 gektar
ýerde bu hojalyk jemgyýeti tarapyndan häzirki
wagtda 95116 düýp miweli baglaryň nahallary
oturdylyp, ekerançylyk we gidrotehniki oba hoja
lyk ideg işleri gyzgalaňly alnyp barylýar. Olardan
12,32 gektar ýere 6299 düýp şetdaly, 5,9 gektara
4616 düýp garaly, 32,4 gektara 16272 düýp çe
reşnýa, 20,58 gektara 16320 düýp armyt, 62,3
gektara 48484 düýp alma we 2,5 gektara 3125
düýp üzüm nahallary oturdylyp, bol hasyl alynýar.

Häzirki wagtda bu agaçlar bol hasyla durdular.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda hojalyk
jemgyýetiniň agzybir işgärleri 290—350 tonna
barabar hasyl ýygnamaga garaşýandyklaryny uly
buýsanç bilen belleýärler. Geljekde «Ter miweler»
haryt nyşanly, ekologiýa taýdan arassa miweler
bilen ýurdumyzyň bazarlaryny üpjün etmek, galan
bölegini daşary ýurtlara eksport etmek we ýyl-ýyl
dan ösüp barýan önümçiligiň hasabyna täze iş
orunlaryny döretmek hojalyk jemgyýetiniň esasy
maksatlary bolup durýar.
«RYSGAL»

HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

KAKADYLAN ÖNÜMLER
Gök önümlerdir miweleri düzümindäki
minerallary, witaminleri we adam bedenine
peýdaly elementleri ýitirmän, uzak möhlet
bilen saklap, ýylboýy halka hödürlemegiň
giňden ýaýran usullarynyň biri-de, olaryň ka
kadylan görnüşlerini öndürmekdir.
K ak adylan miweler düz üm ind äk i suw uň 90
göterime golaýyny bugarma esasynda ýitirip, wita
minleriwe iýmitlik maddalary saklap galýar. Muňa
mysal hökmünde bellesek, 5 kilogram üzüm Gü
nüň aşagynda ýa-da ýörite jaýlarda kakadylanda,
agramynyň we göwrüminiň 80 göterimini ýitirip
bilýär. Düzümindäki suwuň bugardylmagy bilen,
bu önümleriň zaýalanmagyna sebäp bolýan bak
teriýalardyr mikroblaryň köpelmeginiň öňi alynýar.
Netijede kakadylan miweler 1 ýyl we ondan köp
möhletde zaýalanman saklanýar.
Dünýäde giňden ýaýran tejribelerden görnüşi
ýaly, miwelerden başga-da, gök önümlerdir otlar,
kömelekler we beýlekiler hem guradylýar. Sarym
sak, sogan, şibit, burç ýaly önümler guradylyp, üwe
len görnüşinde azyk önümçiliginde, dürli tagamlary
taýýarlamakda giňden ulanylýar.
Onuň peýdaly taraplary barada aýdylanda, ilki
bilen, 100 gram gury önüm özünde 500 — 1500
gram ter önümiň witaminlerini, minerallaryny, süý
jüligini we tagamyny saklaýar. Olar tagamlylygy,
peýdalanmaga amatlylygy hem-de elýeterliligi bi
len hem tapawutlanýar. Şeýle hem kakadylan gök
önümlerdir miweleriň agramynyň birnäçe esse azal
ýandygy we saklanyş möhletiniň uzalýandygy olary
daşary ýurtlara eksport etmekde-de amatlydyr.
Eýsem, gök önümler we miweler nähili ka
kadylýar? Gök, miwe, kömelek we et önümleri
gadymdan bäri gyzgyn we gurak howaly ýerlerde,
Günüň aşagynda ýa-da kölegede guradylýar. Bu
usul ulanylanda, kakadylýan meýdançada howanyň
35 derejeden ýokary bolmagy, onuň ýelejiredilmegi,
ygal düşmezligi, kakadylýan önümleriň mör-möjek
lerden we tozandan goralmagy wajypdyr. Daşarda
kakadylýan gök we miwe önümleri, howa şertlerine
görä, 10 — 20 gün aralygynda doly guraýar.

Häzirki döwürde ýurdumyzyň telekeçileri ka
kadylan önümleri taýýarlamak üçin ýörite ýapyk
otaglary gurnaýarlar. Olaryň içinde ýörite enjamla
ryň kömegi bilen şemallandyrmak, gyzgynlygy we
çyglylygy sazlamak mümkin. Bu bolsa önümleriň
8 — 15 sagadyň içinde doly guramagyna getirýär.
Şeýle enjamlara we otaglara degidratorlar diýil
ýär. Olaryň üç görnüşi bar. Ýönekeý degidratorlar
howany elektrik energiýasy, gaz, kompressorlar
bilen gyzdyrýar. Çylşyrymly degidratorlar infragy
zyl tolkunlar bilen önümleriň düzümindäki suwuň
1 — 5 sagadyň içinde bugarmagyny üpjün edýär.
Derm an sen ag at ynd a, şeýle-de ýert ud an a,
malina ýaly önümler kakadylanda, olaryň daşky
keşbiniň we reňkiniň üýtgemezligi, witaminleriň
ýitgisiniň bolmazlygy üçin doňduryp guratmak usu
ly peýdalanylýar. Onda, ilki bilen, önümler minus
derejelerde doňdurylýar. Gök we miwe önümleri
doňdurylandan soňra, güýçli gyzgyn howa berilýär,
ýagny önümiň düzümindäki suwlar buz görnüşin
den dessine bugardylýar.
Ýurdumyzda gök önümleriň we miweleriň bere
ketli hasylynyň ýetişdirilmegi olaryň dürli görnüş
lerini kakatmaga mümkinçilik berýär. Dünýäde bu
önümlere bolan isleg barha artýar. Häzirki wagtda
önümçiligiň bu görnüşinde bäsdeşligiň pes bolma
gy işe täze başlajak telekeçilere has-da amatlydyr.
Ilaman DURDYÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň müdiri.
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
DÖWREBAP KÄRHANA

Golaýda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň
Ýaňgala geňeşliginde diş çotgalaryny öndürýän
kärhana açylyp, ulanmaga berildi. Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Täze saba»
hojalyk jemgyýetine degişli bolan täze, döwrebap
kärhananyň Türkmenistanyň Konstitusiýasynyň we
Döwlet baýdagynyň gününe gabatlanyp işe girizil
megi bagtyýar ildeşlerimiz üçin ajaýyp toý sowga
dy boldy.
Kärhananyň gurluşygyny Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzasy «Ýüpek ýol harytlary» hojalyk jemgyýeti
niň ezber elli gurluşykçy hünärmenleri alyp bardylar. Onuň
önümçilik bölümlerinde Awstriýanyň «Engel Austria GmbH»

we Germaniýanyň «Zahoransky AG» kompaniýalarynyň hä
zirki zaman enjamlary oturdylypdyr. Kompaniýalaryň täze
tehnologiýalary bu ýerde her ýylda ýokary hilli diş çotgalary
nyň 5 millionyny öndürmäge mümkinçilik berer. Önümçilikde
ulanylýan çig malyň esasy bölegi Gyýanlydaky polimer za
wodyndan getirilýär.

Täze desganyň işe girizilmegi bilen, bu ýerde ýaşlaryň
30-dan gowragyna iş orny açyldy. Kärhananyň baş direktory,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy Nazar Ýazgylyjowyň aýtmagyna görä, ýakyn geljekde
önümçiligiň çägini we gerimini giňeltmek, iş orunlaryny 100
adama çenli artdyrmak bilen, öndürilýän diş çotgalarynyň sa
nyny 22 milliona ýetirmek maksat edinilýär.

MEBELLERIŇ DAŞKY DURKUNY TÄZELEMEK HYZMATLARY
Mebel önümçiligi bilen meş
gullanýan «Mermer saraý» hoja
lyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň çägindäki
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
agzalarynyň senagat zolagyn
da ýerleşýär. Ýörite buýurmalar
esasynda ýola goýlan önüm
çilikde, alyjynyň islegine görä
sargytlar kabul edilýär. Gysga
möhletde taýýar bolan ýokary
hilli önüm öý eýesiniň saýlan
otagynda gurnalyp berilýär.
Işine ezber hünärmenleriň ençemesini özünde jemleýän
hojalyk jemgyýetinde mebelleri öndürmek işlerini ýerine ýetir
mek üçin çig mallar, esasan, ýerli telekeçilerden satyn alynýar.
Şeýle hem daşary ýurtlardan getirilýär. Bu bolsa ýokary hilli
önüm taýýarlamaga, buýurma esasynda alyjylaryň hödürlän
mebelleriniň görnüşini döwrebaplaşdyrmaga giň mümkinçilik
berýär.
Ýeri gelende bellesek, hojalyk jemgyýeti diňe bir mebelleri
öndürmek bilen meşgullanman, eýsem, könelişen mebelle

riň daşky durkuny täzelemek işlerini hem alyp barýar. Käte
seresapsyzlyk bolan ýagdaýynda mebeller çyzylyp, olara
dürli hili zeper ýetip bilýär. Şeýle ýagdaýda täze öý goşlaryny
edinmegi ýa-da ozal bar bolanlarynyň durkuny täzelemegi
köpimiz isleýäris. Munuň üçin gönüden-göni «Mermer saraý»
hojalyk jemgyýetine ýüz tutmak mümkin. Çünki şu zerurlygy
kanagatlandyrmak maksady bilen, bu ýerde önümçilikden
başga-da, dürli görnüşli mebelleri abatlamak hyzmatlary hem
hödürlenilýär.

ÇAGA EGIN-EŞIKLERI
Ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi goldamak,
hususy işewürligi höweslendirmek boýunça durmuşa
geçirilýän işlerden ruhlanyp, Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Mer
dan Ataýewiň Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň
çäginde ýerleşýän tikinçilik kärhanasynda hem çaga
egin-eşikleriniň dürli görnüşleri taýýarlanylýar.
2020-nji ýyldan önümçiligi ýola goýlan kärhanada häzirki
wagtda işçi-hünärmenleriň 50-ä golaýy zähmet çekýär. Bu
ýerde Türkiýe Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasy
nyň iň öňdebaryjy kompaniýalarynyň dünýä ülňülerine laýyk
gelý än enjamlar yn yň orn aşd yr ylm ag y tik inç iler iň ýok ar y
netijeleri gazanmagynda ygtybarly binýat bolup hyzmat ed
ýär. Kärhana çaga egin-eşikleriniň aýda 20 — 25 müňüsini
öndürmäge ukyply.
Kärhanada taýýarlanýan önümleriň arasynda çagalar we
ýetginjekler üçin niýetlenen egin-eşikleriň dürli görnüşleri, şol
sanda başgaplar, köýnejikler, geýim-gejimler bar. Bu ýerde
«Dag maraly» haryt nyşany bilen tikilýän köp görnüşli çaga

MILLI NAGYŞLY KILIMLER
Milli ykdysadyýetimiziň möhüm pudaklarynyň
biri bolan dokma pudagyna goşant goşýan kärha
nalaryň biri-de, «Kerwenler» hususy kärhanasydyr.
Kärhanada golaýda dürli ölçegdäki, galyňlykdaky
kilim we örtgi önümleriniň täze görnüşleriniň önüm
çiligi ýola goýuldy.
Bu täze önümleriň ýüplügi mahmaldan bolup, olaryň dürli
ölçegdäki, galyňlykdaky görnüşleri öndürilýär. «Hazar» göli,
teke we ýomut gölleri salnyp dokalan örtgi we kilim ekologiýa
taýdan arassalygy, göze gelüwliligi bilen tapawutlanýar. Kilim
rulon görnüşinde bolup, onuň ini 2 metre, uzynlygy müşderi
niň islegine görä öndürilýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky sena

egin-eşikleri müşderileriň arasynda iň geçginli harytlar hök
münde tanalýar. Körpejeler üçin ýylyň her paslyna niýetlenen
egin-eşikleriň giň toplumy bolup, olar döwrebaplygy, bezeg
aýratynlyklary, rahatlygy, göze gelüwliligi bilen özüne çekýär.
Egin-eşikler alyjylaryň islegine görä dürli ölçeglerde, bu
ýurmalar esasynda tikilýär. Önümleriň ýokary hilli, ekologiýa
taýdan arassa bolmagyna uly üns berilýär. Telekeçiniň geljekde
önümçiligiň gerimini has-da giňeltmek maksady bar.
gat zolagynda ýerleşýän bu kärhana ýüň egirme we dokma
bölümlerinden ybarat. Döwrüň soňky talaplaryna laýyk gel
ýän enjamlar bilen üpjün edilen kärhananyň ýüň egirme bö
lüminde goýun ýüňünden ýüň ýüplükler we poliester garyn
dyly ýüň ýüplükler öndürilýär. Bu ýerde sap ýüňden türkmen
halysynyň ýokary hilli ýüplüklerini öndürmek işleri hem alnyp
barylýar. Häzirki wagtda bu bölümde aýda 13 tonna golaý
ýüň ýüplük öndürilýär.
Dokma bölüminde kilim we örtgi önümleri, ýüňden we ýa
rym ýüňden ýorganlar taýýarlanylýar. Onlarça işgär zähmet
çekýän kärhanada işler iki çalşykda alnyp barylýar. Bu bölüm
de kilimiň we örtginiň ýylda 156 müň metri öndürilýär. Örtginiň
ikitaraplaýyn görnüşiniň öndürilmegi onuň hyrydarlarynyň
has-da artmagyna getirýär. Kärhanada ýüň ýorganyň aýda 10
müň, ýylda 120 müň sanysyny öndürmäge mümkinçilik bar.
Ýokary hilli önümlere içerki we daşarky bazarlarda uly
isleg bildirilýär. Önümler paýtagtymyzdaky we ýurdumyzyň

SENAGAT
KARBAMIDIŇ
OBA HOJALYGYNDA
PEÝDALANYLYŞY

Karbamid azot döküni hökmünde ösümlikleriň
ähli görnüşleri (bakja ekinleri, miweli agaçlar, dä
neli ösümlikler, bezeg ösümlikleri) üçin ulanylýar.
Onuň däneli ösümlikleriň dänelerinde beloklaryň
we kleýkowinanyň mukdarynyň artmagynda äh
miýeti uludyr. Karbamid dökünini ösümlikleriň diňe
bir kökleriniň üstünden däl-de, eýsem, ýapraklaryň
üstünden hem bermek bolýar. Beýleki azot dö
künlerinden (mysal üçin, ammiak selitrasyndan)
tapawutlylykda, karbamid ösümlikleriň ýapraklaryny
ýakyp, guratmaýar.
Karbamidi açyk ekin meýdanlarynda we ýyladyş
hanalarda ulanmak bolýar. Ol howadaky kislorodyň
täsiri netijesinde dargap, uçýan ammiaga we kö
mürturşy gazyna öwrülip bilýär. Şonuň üçin-de ony
hökman topragyň aşagyna bermeli.
Karbamid oba hojalygynda diňe bir dökün hök
münde däl-de, eýsem, ösümlikleri dürli zyýankeş
lerden we kesellerden goramak üçin hem peýda
lanylýar. Agaçlaryň gabyklarynda we olaryň ýere
düşen gury ýapraklarynda gyşlaýan zyýankeşleri
ýok etmek maksady bilen, ir baharda agaçlar pyn
tyklamanka, ýa-da güýzde agaçlaryň ýapraklary
gaçandan soňra olara karbamidiň konsentrirlenen
(goýy) erginlerini sepmeli. Bu bolsa agaçlaryň we
köpýyllyk ösümlikleriň zyýankeşleriniň (mysal üçin,
şirejäniň, almanyň sakyrtgalarynyň, halkaly ýü
pek gurçuklarynyň, güýeleriň, ýaprak ýygryjylaryň
we başgalaryň) ýumurtgalaryny we gurçuklaryny
ýok etmek bilen çäklenmän, olaryň käbir keselle
re durnuklylygyny-da artdyrýar. Bu erginlere mis
kuporosyny hem goşup ulanmak bolýar. Bu işleri
gury howada, howanyň temperaturasy 5oС-dan
pes bolmadyk şertlerde geçirmek maslahat beril
ýär. Karbamidiň erginini taýýarlamak üçin miweli
agaçlaryň görnüşlerine baglylykda, şu aşakdaky
kadalar maslahat berilýär:
— erik, şetdaly, ülje agaçlary üçin 10 litr suwda
200 gram karbamidi eretmeli;
— üzüm, armyt ýa-da alma agaçlary üçin 10 litr
suwda 500—700 gram karbamidi eretmeli.
Karbamid oba hojalygynda mallaryň (iri şahly
mallaryň we goýunlaryň) iýmlerine goşmak üçin
hem ulanylýar. Ol mallaryň iýmitindäki beloklaryň
düzümine girýän azotyň ýerini tutýar. Bir gije-gün
dizde mallaryň iýmine goşulýan karbamidiň muk
dary olaryň her 5 kilogram agramyna 1 gramdan
köp bolmaly däl.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň baş hünärmeni.

ähli welaýatlaryndaky söwda nokatlarynda müşderilere hö
dürlenilýär.

Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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HÄZIRKI ZAMAN BANK AMALLARY

KÄRENDEÇILER ONLAÝN PLATFORMADA

«RYSGAL» PAÝDARLAR
TÄJIRÇILIK BANKY:
DÖWREBAP WE YGTYBARLY HYZMAT

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA
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Bäherden etrabynyň «Garry Nohur»
daýhan birleşiginde «3-Damja» birle
şiginiň kärendeçileri 16 ýyldan gowrak
bäri bölünip berlen ýerde zähmet çekip,
ilaty ekologiýa taýdan arassa we sag
dyn önüm bilen üpjün edýärler. Olar hiç
hili himiki dökün ulanmazdan, malina,
smorodina, çereşnýa, badam, erik we
igde ösdürip ýetişdirýärler. «3-Damja»
birleşiginiň kärendeçileri öz işinde san
ly tehnologiýalary ornaşdyryp, diňe bir
ekerançylyk ýerleriniň hasyllylygyny
ýokarlandyrman, eýsem, tejribelerini
başga kärendeçiler bilen paýlaşýarlar.
Olar 3-damja.inf o saýt y ark aly
daýhançylyga täze başlan ildeşlerimi
ze howa şertlerine, topragyň we su
wuň häsiýetlerine görä, suwarmagyň
usullaryny we ýollaryny kesgitlemäge
kömek edýärler, ekinler, seleksiýalar
bab at ynd a maslah at berý ärler. Ind i
«3-Damja» birleşiginiň onlaýn-masla
hat platformasy Android we iOS enjam

lary üçin niýetlenen «Sargyt 3-DAMJA»
progr amm ad a hem elý et erlid ir. Bu
programma arkaly diňe maslahat alyp
ýa-da tejribe paýlaşmak däl, eýsem,
ekologiýa taýdan arassa we saglykly
önümleri sargyt etmek hem mümkin.
«Sargyt 3-DAMJA-nyň» ýene bir aý
ratynlygy, onda ykjam telefon arkaly
lomaý ýa-da bölekleýin edilen sargydy
eltip bermek hyzmaty hem ýola goýlan.
Bu ykjam goşundyda «Daýhana kö
mek», «Maglumatlar», «Surat», «Sar
gyt» ýaly bölümler bolup, olar iki — rus
we türkmen dillerinde hereket edýär.
Şeýle hem bu platformada oba hojaly
gyna degişli Türkmenistanyň Kanunlary
ýerleşdirilendir. Umuman «3-Damja»
oba hojalyk işine täze başlan daýhanlar
bilen onlarça ýyllyk tejribesi bolan daý
hanlaryň arasynda öýden çykmazdan,
pikir we tejribe alyşmaklary, şeýle hem
oturan ýeriňden ter ir-iýmişleri satyn
almak üçin bir köprüdir.

SÖWDA ETMEGIŇ
GIŇ MÜMKINÇILIKLERI
Ýurdumyzda sanly ykdysadyýeti ös
dürmegiň konsepsiýasyna laýyklykda,
elektron söwda ulgamyny has-da gi
ňeltmek, dükanlaryň we söwda kärha
nalarynyň hasabatyny sanly ulgamyň
üsti bilen ýola goýmak, onlaýn söwda
düzgünlerini halkara tejribeleri esasyn
da kämilleşdirmek boýunça giň gerimli
işler amala aşyrylýar. Bölek we lomaý
satuw söwdasynyň elektron usullary
ilatyň arasynda günsaýyn meşhurlyk
gazanýar.
«Balary» onlaýn-supermarket elekt
ron görnüşinde haryt satmak we eltip
bermek işini üstünlikli alyp barýar. Şu
güne çenli çalt we ýokary hilli hyzmaty
bilen halkyň ynamyny gazanan internet
dükanyň häzirki wagtda on müňden
gowrak müşderisi bar.
Onlaýn-supermarketiň web sahypa
synda harytlaryň 6 müňe golaý görnüşi
ni, ýagny azyk önümlerini, arassaçylyk

serişdelerini, öý hojalyk, kanselýariýa
harytlaryny tapmak bolýar. «Balary
nyň» türkmen we rus dillerindäki web
sahypasy müşderilere ýeňillik döredýär.
Ondan başga-da, «Balary» onlaýnsupermarket söwda platformasynyň
mobil programmasy Android we iOS
üçin elýeterlidir.
Onlaýn dükan eltip bermek hyzma
tynyň ýokary derejede ýerine ýetirili
şine, harytlaryň hiline we bahasynyň
elýeterli bolmagyna aýratyn üns berýär.
Şeýle hem müşderileriň göwnünden
turmak üçin arzanladyş aksiýalaryny
geçirýär.
«RYSGAL»

TÄSIN TAGAMLY SOWUK ÇAÝLAR
Tomus paslynyň golaýlamagy
bilen, suwsuzlygy gandyrýan agyz
suwlaryna, sowuk çaýlara, şerbetli
içgilere bolan isleg has artýar. Türk
menistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzalary, hususy
telekeçiler importyň ornuny tutýan
şeýle önümleriň önümçiligini has gi
ňeldýärler. Şolaryň biri hem sowuk
çaýlaryň önümçiligini alyp barýan
Muzaffar Baratowdyr.
2019-njy ýylda «Titi» haryt nyşanly so
wuk çaýlaryň önümçiligine girişen hususy
telekeçiniň önümçilik kärhanasy Lebap
welaýatynyň Türkmenabat şäherinde ýer
leşýär. Daşary ýurtlaryň kämil tehnologiýaly
enjamlary bilen enjamlaşdyrylan kärhana
nyň kuwwatlylygy sagatda 6 müň sany 0,5
litr möçberdäki plastik gaplara gaplanan
sow uk çaý y önd ürm äg e niý etlen end ir.
Kärhanada häzirki wagtda sowuk çaýlaryň
4 görnüşi öndürilýär. Olar limon, şetdaly,
nar we garpyz tagamly sowuk çaýlar bolup,
«Titi» haryt nyşanly gelşikli gaplara gaplan
ýar. Gaplamada peýdalanylýan önümleriň
aglabasynyň ýerli telekeçiler tarapyndan
öndürilýändigi aýratyn bellärliklidir.

erkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galk yn yş y döwr ünd e horm atly
Prezidentimiziň parasatly baştu
tanlygynda milli ykdysadyýetimizi sanly
laşdyrmak we ýurdumyzy häzirki zaman
elektron sen ag at y bolan ösen döwlet e
öwürmek boýunça ägirt uly işler amala
aşyrylýar. Ata Watanymyzy ösdürmegiň 30
ýyllyk Maksatnamasynda hem esasy wezi
peleriň biri hökmünde ýokary tehnologiýaly
sanly ykdysadyýetiň şertlerine uýgunlaş
dyr ylan baz ar özg ertm eler in i yzyg id erli
durmuşa geçirmegiň wajypdygy bellenilýär.
Şunda döwlete dahylsyz pudagyň müm
kinçiliklerine hem aýratyn ähmiýet berilýär.
Şeýle bolansoň, ýurdumyzyň ykdysadyýeti
ni döwrebap ösdürmekde hususy ulgamyň
wekilleri hem ýadawsyz zähmet çekýärler.
Milli ykdysadyýetimizi sanlylaşdyrmak
ugrundaky işleriň çözgüdinde banklara uly
orun degişlidir. Bank ulgamyny kämilleş
dirmekde menzilara hyzmatyň, şol sanda
internet we mobil bankyň, özara hasapla
şyklaryň elektron serişdeleriniň we beýleki
döwrebap maliýe gurallarynyň ulanylmagy
esasy wezipeleriň hatarynda durýar.
Ýurdumyzyň bank ulgamyny ylmy-inno
wasion esasda ösdürmek boýunça döwlet
syýasatynyň strategik wezipelerinden, şeý
le-de işini üznüksiz kämilleşdirmek konsep
siýasyndan ugur alyp, «Rysgal» paýdarlar
täjirçilik banky hem häzirki döwrüň ösen
talaplaryna doly laýyk gelýän bank hyz
matlarynyň dürli görnüşlerini ýola goýmaga
çalyşýar. Bu maksat bilen menzilara edilýän
bank hyzmatlarynyň gerimi giňeldilýär. Hyz
matlaryň elýeterli we ýokary hilli bolmagy,
Internet banking, QR code tölegleri, mobil
gapjyk ýaly döwrebap sanly tehnologiýalar
arkaly bank hyzmatlarynyň döredilmegi, tä
ze görnüşli karzlaryň girizilmegi köp sanly
müşderileri çekmäge mümkinçilik berýär.
Netijede bolsa aktiw amallaryň möçberi epesli artýar. Bankyň görkezijileri diňe ösüşe
tarap ýokarlanýar.
Ýeri gelende bellesek, «Internet banking»
diýen umumy ady alan menzilara hyzmat
ençeme amatlyklary öz içine alýar. Bu hyz
matyň döredýän ýeňillikleriniň netijesinde
bankyň müşderileri edaradan çykman, diňe
bir özleriniň bank hasaplaryny ýöretmek däl,
eýsem, belli bir derejede çykdajylary kemel
dip, wagtlaryny tygşytlap bilýärler. Internet
banking arkaly müşderi-bank özara gatna
şygy has işjeň bolýar. Bank hyzmatlaryny
öndüriji bilen ulanyjynyň arasyndaky aralyk
belli bir derejede gysgalyp, hyzmatyň san
we hil babatynda ösmegine ýardam edýär.
Şol bir wagtda, bank mehanizmlerini ulan

mak arkaly müşderileriniň gorag ulgamy
kämilleşdirilýär.
Internet banking ulgamynyň hödürleýän
mümkinçilikleriniň arasynda tiz we ýeňil
usuld a pullar yň hümm etler i, täz e bank
önümleri, bank täzelikleri hakynda mag
lum at y alm ak, pul ýagd aýlar y hak ynd a
maglumaty bilmek mümkinçilikleri-de bar.
Müşderi SMS habar berme hyzmatyny birik
dirip, hasaby boýunça göçürmeleri elektron
poçtasyndan alyp, awtotölegi, öý, IP TV
üçin tölegleri wagtly-wagtynda amal edip,
mobil ýa-da öý telefonynyň balansynyň üs
tüni dolduryp, karzy üzüp bilýär, şeýle hem
serişdeleri kartdan karta geçirip, ulgamda
amala aşyr ylan hyzm atlar yň görn üşler i
boýunça tölegleriň taryhyny görmäge müm
kinçilik tapýar.
«Rysgal» PTB-niň döwrebap hyzmatla
rynyň hatary barha giňeýär. Bu bank tara
pyndan türkmenistanlylar üçin täze «Rysgal
Pay» elektron mobil gapjygy hem ulanyşa
girizildi. Munuň özi hasaplary «Rysgal Pay»
elektron mobil gapjygynyň ýa-da «QRcode»
töleg ulgamynyň bar bolan ähli ýerlerinde
diňe mobil telefonyny ulanmak arkaly ýekeje
hereket etmek bilen tölemäge mümkinçilik
berýär. Ýeri gelende bellesek, elektron gap
jyk mobil enjamynda gurnalýan programma
bolup, ulanyja elektron puly saklamaga we
olaryň kömegi arkaly internetde nagt däl ha
saplaşyklary amala aşyrmaga mümkinçilik
berýär. Elektron gapjyk aslyýetinde bank
hasabyna meňzeşdir. Ony öňünden tölegiň
ýörite kartoçkasyny satyn almak, internet
bankdan peýdalanmak, bank pul geçirimi
ni amala aşyrmak ýa-da töleg terminalyny
ulanmak arkaly dolduryp bolýar.
Islendik ýerde, şol sanda internet dükan
larynda, taksilerde, restoranlarda, ownuk
satuw söwda nokatlarynda mobil enjamy
nyň kömegi bilen satyn almak we tölemek,
şeýle hem islendik kagyz kwitansiýalaryny,
ýagny ýaşaýyş jaý, jemagat hojalygy, elekt
rik togy, suw, gaz, düýpli abatlaýyş, telefon,
internet, jerimeler, salgytlar we beýleki tö
legleri tölemek üçin «QRcode» töleg ulga
mynyň hem uly ähmiýeti bar.
«Rysgal» PTB-niň amala aşyrýan öz
gertmeleri milli ykdysadyýetimizi döwrüň
talaplaryna kybap ösdürmek ugrundaky
strategik maksatlaryň we wezipeleriň amala
aşyrylmagynda wajyp ädim bolup, ýurdu
myzyň bank ulgamynyň ösmegine, onuň
halkara derejesine çykmagyna täsir edýär.
Azat GYLYÇHANOW,
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik
bankynyň esasy hünärmeni.

SAG BAŞYM — SOLTAN BAŞYM

DÜZGÜNLERI BERJAÝ EDELIŇ!

üAgyz-burun örtügini ulanyň!
üAzyk önümleriniň howpsuzlygynyň düzgünlerini berjaý

Taýýar önümler ýurdumyzyň ähli wela
ýatlarynyň söwda nokatlarynda elýeterli
bahadan halkymyza hödürlenilýär. Teleke
çi golaýlap gelýän tomus paslynda «Titi»
haryt nyşanly sowuk çaýlaryň görnüşini
artdyrmagy maksat edinýär.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

ediň! Çig we taýýar iýmitleri kesmek üçin aýratyn pyçak
lary we tagtalary ulanyň!
üEti we ýumurtgany doly taýýar bolýança gowy edip
bişiriň!
üÇig eti dogranyňyzdan soňra we taýýar iýmit bilen iş
salyşýarkaňyz, aram-aram elleriňizi ýuwuň!
ü Eger üsgürýän bolsaňyz ýa-da gyzgynyňyz ýokary
bolsa, adamlar bilen ýüzbe-ýüz gatnaşykdan gaça duruň!
üEliň iz hapa bolmasa-da, onda göze görünmeýän ke
sel döredijileriň bolmagy mümkin. Şol sebäpli ony ýygyýygydan sabynlap ýuwup, dürli zyýansyzlandyryş erginleri
bilen tämizläp duruň!
üAsgyranyňyzda we üsgüreniňizde, agzyňyzy hem bur
nuňyzy desmal bilen ýapyň!

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we  derman senagaty
ministrliginiň  Saglygy goraýşyň habarlar merkezi.
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Mahabatlar. Bildirişler
HORMATLY RAÝATLAR!
«RYSGAL» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
AŞAKDAKY KARZLARY
HÖDÜRLEÝÄR:
MAŞGALA KARZY

TALYP KARZY

Ýurdumyzyň ýaş maşgalalarynyň ýaşaýyşdurmuş şertlerini gowulandyrmak maksady bilen,
6000 manat möçberinde 3 ýyl möhlet bilen,
ýyllyk 1 göterimli, nagt we nagt däl görnüşinde
berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň
zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak
hem-de karzy resmileşdirmek üçin bankyň
baş edarasyna we welaýat şahamçalaryna
ýüz tutup bilersiňiz.

Türkmenistanyň çäginde ýokary okuw mekdeplerinde
okaýan talyplaryň okuw töleglerini tölemek üçin talybyň
ýakyn garyndaşlaryna berilýär.
Karz talybyň ýyllyk okuw töleginiň möçberinde
5 ýyla çenli möhletli dikeldilýän karz ugruny açmak bilen,
ýyllyk 5 göterimli berilýär.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde üçünji tarapyň
zamunçylygy kabul edilýär.
Karz boýunça giňişleýin maglumat almak hem-de karzy
resmileşdirmek üçin bankyň baş edarasyna we welaýat
şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.

KIÇI KARZLAR
«Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky bellenen tertipde bölünip berlen mellek ýerleri, kömekçi hojalygy, ýaýlagdaky ýer bölegi
bar bolan şahsy hojalygy ýöredýän raýatlara ekerançylygy we maldarçylygy ösdürmek maksady bilen, oba hojalyk önümlerini
öndürmek, esasy we dolanyşyk serişdelerini edinmek hem-de iri önümçilikler üçin zerur bolan çig mallary öndürmek maksatly
mikro karzlaryň berilýändigini habar berýär.
Karzlar 30 müň manada çenli möçberde 3 ýyla çenli, ýyllyk 10 göterim derejeli hem-de esasy bergini üzmek üçin 6 aýa
çenli ýeňillik döwürli berilýär.
Karzyň üpjünçiligine üçünji taraplaryň zamunçylygy ýa-da girew emlägi kabul edilýär.
Karz nagt däl görnüşinde hasaplaşyklary amala aşyrmak üçin bank kartlaryna ýa-da karz hasabyndan tölegleri göni
geçirmek arkaly berilýär.
Goşmaça maglumatlar üçin «Rysgal» paýdarlar täjirçilik bankynyň baş edarasynyň we welaýat şahamçalarynyň karz
bölümlerine ýüz tutup bilersiňiz.
Telefon belgimiz: (+993 12) 96-46-96.

S/b 101201004434

Giňişleýin maglumat internet sahypamyzda ýerleşdirilen:
www.rysgalbank.com.tm

HOJALYK JEMGYÝETI

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri, Büzmeýin etrabynyň
«Ýalkym» ýaşaýyş toplumy, Türkmenistan köçesi.
Habarlaşmak üçin telefon belgimiz: (+993 65) 72-61-42.

www.parahat.com.tm
Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

Redaksiýanyň salgysy:
Aşgabat şäheri,
Atamyrat Nyýazow
şaýoly, 174 «A» jaýy.
Telefon: 21-23-57.
Indeksi - 69510.

S/b 202131000197

www.tstb.gov.tm.
Gazet ofset usulynda
çap edildi.
Format A-3.
Tiraž 4800 sany.

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 109423.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

Redaksiýa gelen hatlar
yzyna gaýtarylmaýar,
olara jogap we syn
berilmeýär.

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.
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Mahabatlar. Bildirişler
BILDIRIŞ

Ahal welaýatynyň we Aşgabat
şäheriniň «Türkmenstandartlary»
döwlet gullugy hil we ekologiýa
ulgamyny dolandyrmak bilen
baglanyşykly TDS-ISO 9001 we
TDS-ISO 14001 halkara
standartlaryň talaplary boýunça
sertifikatlaşdyrmak işlerini
geçirmek mümkinçiliginiň
bardygyny hem-de ýerine
ýetirilýän önümçiliklere laýyklyk
sertifikatynyň
3 (üç) ýyla çenli möhletleri bilen
resmileşdirýändigini
habar berýär.

S/b 209211000120

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri,
1995-nji (Galkynyş) köçäniň 12-nji jaýy.
Telefon belgimiz: (+993 12) 49-48-80.

