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IL SAGLYGY — ÝURT BAÝLYGY
27-nji maýda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow Daşoguz welaýa
tyna toý saparynyň çäklerinde ýurdumyzyň
demirgazyk sebitiniň dolandyryş merkezin
de bina edilen lukmançylyk desgalarynyň
ikisiniň — köpugurly we onkologiýa hassa
hanalarynyň açylyş dabaralaryna gatnaşdy.
Täze taryhy eýýamda ýurdumyzda ýaýbaňlandy
rylan giň gerimli özgertmeler maksatnamalarynyň
möhüm ugurlary Diýarymyzyň saglygy goraýyş we
derman senagaty ulgamyny has-da ösdürmekden
hem-de kämilleşdirmekden, pudagyň düzümlerini
düýpli döwrebaplaşdyrmakdan, öňdebaryjy täzeçil
tehnologiýalary ornaşdyrmakdan, ýokary dereje
li hünärmenleri taýýarlamakdan, ylmy we amaly
lukmançylyk babatda daşary ýurtly hyzmatdaşlar
bilen gatnaşyklary giňeltmekden ybaratdyr. Döw
rüň talaplaryna kybap gelýän, dünýäniň öňdebaryjy
öndürijileriniň iň täze enjamlary bilen üpjün edilen iri
lukmançylyk merkezleri munuň aýdyň subutnamasy
dyr. Olar paýtagtymyzda, ýurdumyzyň ähli welaýat
larynda, hatda iň alys künjeklerinde-de guruldy we
gurulýar. Munuň özi ýokary derejeli lukmançylyk
kömegini gönüden-göni ýerinde bermäge mümkinçi
lik döredip, adamyň ömür dowamlylygynyň artma
gyna ýardam berýär. Bularyň ählisi soňky ýyllarda
(Dowamy 2-nji sahypada)

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ
GÖÇME MEJLISI
26-njy maýda Daşoguz welaýa
tyna toý saparyny amala aşyran
hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow ol ýerde Mi
nistrler Kabinetiniň göçme mej
lisini geçirdi. Onda ýurdumyzyň
demirgazyk sebitini durmuş-ykdy
sady taýdan ösdürmegiň mesele
leri ara alnyp maslahatlaşyldy we
birnäçe resminamalaryň taslama
laryna garaldy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary M.Muhammedow hormatly
Prezidentimiziň ozal beren tabşyrygy
na laýyklykda, geljek ýedi ýylda döw
letimizi ösdürmegiň Prezident maksat
namasyny taýýarlamagyň çäklerinde
Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdysa
dy taýdan ösdürmek boýunça teklipler
barada hasabat berdi.
Bu strategik meýilnamanyň çäk
lerinde geljek ýyllarda ýurdumyzyň
demirgazyk welaýatynda senagat
toplumynyň ähli ulgamlaryna iri maýa
goýumlaryny çekmegiň hasabyna
gaz-himiýa, energetika, ýeňil senagat
we gurluşyk serişdeleri pudaklaryny
döwrebaplaşdyrmak, sebitiň ykdysa
dyýetine innowasion we sanly teh
nologiýalary ornaşdyrmak, gaýtadan
işleýän senagaty mundan beýläk-de
işjeňleşdirmek göz öňünde tutulýar.
Türkmenistanyň Prezidentiniň
obalaryň, şäherçeleriň, şäherleriň,
etraplaryň we etrap merkezleriniň
ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini
özgertmek boýunça 2027-nji ýyla çenli
döwür üçin Milli maksatnamasynyň
taslamasynda Daşoguz welaýatynda
täze desgalaryň gurluşygyny amala
aşyrmak meýilleşdirilýär.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow hasabaty diňläp,
demirgazyk sebiti durmuş-ykdysady
taýdan ösdürmegiň derejesini ýokar
landyrmak, ilatyň ýaşaýyş derejesini

has-da ýokarlandyrmak boýunça işle
riň dowam etdirilmeginiň zerurdygyny
belledi.
Geljek ýedi ýyl üçin Prezident mak
satnamasynda ýurdumyzy hemmeta
raplaýyn ösdürmek, her welaýatyň çäk
taýdan ýerleşişini hem-de tebigy seriş
delerini nazara almak bilen, döwrebap
toplumlary we goşmaça iş orunlaryny
döretmek boýunça çäreleri göz öňün
de tutmak wajypdyr diýip, hormatly
Prezidentimiz aýtdy we wise-premýere
birnäçe anyk tabşyryklary berdi.
Mejlisiň barşynda Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunbasa
ry Ç.Gylyjow Daşoguz welaýatyny
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek
boýunça görülýän çäreler barada ha
sabat berdi.
Wise-premýer «Türkmenistanyň
Prezidentiniň ýurdumyzy
2019—2025-nji ýyllarda durmuş-ykdy
sady taýdan ösdürmegiň maksatna
masyna» laýyklykda, Daşoguz şähe
rindäki «Serdar» pagta egriji fabriginiň
durkuny täzelemegiň we döwrebap
enjamlar bilen enjamlaşdyrylmagynyň
göz öňünde tutulýandygy barada ha
sabat berdi.
Bu babatda, Dokma senagaty
ministrligi tarapyndan halkara bäsle
şik geçirildi we bu mesele boýunça
teklipler öwrenildi. Fabrigiň durkunyň
täzelenip, döwrebap enjamlar bilen tä
zeden enjamlaşdyrylmagy netijesinde,
kärhananyň önümçilik kuwwaty artar,
öndürilýän önümleriň hili ýokarlanar,
eksportyň möçberleri artar, täze iş
orunlary dörediler.
Hormatly Prezidentimiz hasaba
ty diňläp, milli ileri tutulýan ugurlary
hem-de dünýäniň ykdysady giňişligin
de umumy ýakynlaşmak ýagdaýlaryny
nazara almak bilen, ýurdumyzyň dok
ma senagatynyň innowasion ykdy
sadyýetiniň okgunly ösüşiniň aýdyň
mysaly bolup durýandygyny belledi.

Döwlet Baştutanymyz kärhanalaryň
döwrebaplaşdyrylmagynyň we öňde
baryjy enjamlar bilen üpjün edilmegi
niň öňde goýlan maksatlara üstünlikli
ýetmäge ýardam edýändigini nygtap,
teklipleri içgin seljermegiň hem-de
olaryň üstünde işlemegiň wajypdygy
ny aýtdy we bu babatda anyk görkez
meleri berdi.
Hormatly Prezidentimiz mejlise
gatnaşyjylara ýüzlenip, ýekşenbe güni
Türkmen halysynyň baýramynyň giň
den bellenip geçiljekdigini aýtdy.
Döwlet Baştutanymyz has tapawut
lanan we tejribeli halyçylara «Türkme
nistanyň at gazanan halyçysy» diýen
hormatly ady dakmak hakyndaky»
Permana gol çekip, Ministrler Kabi
netiniň adyndan halyçylyk pudagynyň
ähli işgärlerini Türkmen halysynyň
baýramy bilen tüýs ýürekden gutlap,
olara alyp barýan işlerinde mundan
beýläk-de uly üstünlikleri arzuw etdi.
«Goý, olaryň daraklarynyň sesi hemi
şe batly ýaňlansyn!» diýip, hormatly
Prezidentimiz aýtdy.
Mejlisiň barşynda hormatly
Prezidentimiz wise-peremýer Ç.Gyly
jowa Milli Geňeşiň Mejlisiniň Başlygy
G.Mämmedowa bilen bilelikde iň gowy
halyçylara döwlet sylaglary dabaraly
ýagdaýda gowşurmagy tabşyrdy.
Ýurdumyzyň Hökümetiniň mejlisin
de Daşoguz welaýatyny durmuş-ykdy
sady taýdan ösdürmegiň beýleki käbir
meselelerine hem garaldy we olar
boýunça degişli çözgütler kabul edildi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Ministrler Kabi
netiniň göçme mejlisini jemläp, oňa
gatnaşanlara berk jan saglygyny,
maşgala abadançylygyny hem-de
Garaşsyz Watanymyzyň mundan
beýläk-de gülläp ösmeginiň bähbidine
alyp barýan işlerinde uly üstünlikleri
arzuw etdi.
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SEBITLERI ÖSDÜRMEK —
DURNUKLY ÖSÜŞIŇ BINÝADY
Geçen hepdede Daşoguz welaýa
tyna saparynyň çäklerinde hormatly
Prezidentimiz Balkan — Daşoguz howa
elektrik geçirijisiniň gurluşygynyň barşy
hem-de ýurdumyzyň demirgazyk sebi
tiniň ekerançylyk meýdanlaryndaky we
maldarçylyk pudagyndaky işleriň ýagda
ýy bilen tanyşdy.
Döwlet Baştutanymyzyň welaýatyň çä
ginde gurluşygy dowam edýän, güýjenmesi
500 kilowolt bolan howa elektrik geçirijisiniň
gurluşyk meýdançasyna baryp görmegi ýurdu
myzyň halkalaýyn energoulgamyny döretmek
boýunça başy başlanan iri möçberli taslama
nyň üstünlikli durmuşa geçirilýändiginiň aýdyň
beýanydyr. Taslamanyň baş maksady elekt
rik energiýasynyň öndürilişini artdyrmakdan
hem-de Aşgabadyň we welaýatlaryň energiýa
ulgamlaryny bitewi energetika halkasyna birik
dirmek arkaly içerki sarp edijileri energiýa bilen
üpjünçiligiň ygtybarlylygyny ýokarlandyrmak
dan ybaratdyr.
Bu ýerde hormatly Prezidentimiz taslama
lar, olary durmuşa geçirmek boýunça alnyp
barylýan işler we degişli desgalaryň ýerleşjek
ýerleriniň çyzgylary bilen tanyş boldy. Häzirki
döwürde ýurdumyzda bu pudagy ösdürmegiň
maksatnamasyna laýyklykda, elektroenerge
tika senagatynyň kuwwatyny artdyrmak, onuň
maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak
we ulgamyň ähli düzümlerini yzygiderli döwre
baplaşdyrmak boýunça toplumlaýyn işler amala
aşyrylýar.
Döwlet Baştutanymyzyň nygtaýşy ýaly, Bal
kan — Daşoguz howa elektrik geçirijisiniň ulan
maga berilmegi bilen, ýurdumyzda bir bitewi
halkalaýyn energoulgamy emele gelýär. Bu bol
sa içerki sarp edijileriň elektrik energiýasy bilen
ygtybarly üpjünçiligini berkitmekde, ýurdumyzyň
eksport kuwwatynyň artmagyny şertlendirer.
Soňra hormatly Prezidentimiz welaýatyň
Görogly etrabyndaky «Garagum» maldarçylyk
hojalygyna baryp gördi.
Diýarymyzda maldarlaryň zähmet çekmegi
üçin döwlet tarapyndan oňyn mümkinçilikleriň
(Dowamy 2-nji sahypada)
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ýurdumyzda halkyň saglygyny goramak we
berkitmek, jemgyýetde sagdyn durmuş ýörel
gesini berkarar etmek, köpçülikleýin bedenter
biýe-sagaldyş hereketini wagyz etmek babatda
uly üstünlikleriň gazanylýandygyna aýdyň
şaýatlyk edýär.
Hormatly Prezidentimiz açylyş dabarasyn
da gatnaşyjylara ýüzlenip, Berkarar döwletiň
täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe ýurdu
myzyň her bir gününiň toý-baýramlara, ýatdan
çykmajak ajaýyp wakalara beslenýändigini,
tutumly işleriň başy başlanyp, asyrlara ýaň
saljak taryhy özgertmeleriň amala aşyrylýandy
gyny bellemek bilen, bu gün gadymy Daşo
guz topragynda ýene-de bir şatlykly wakanyň
şaýady, ýagny welaýat merkezinde 450 orunlyk
köpugurly we 150 orunlyk onkologiýa hassa
hanalaryny açyp ulanmaga berýäris diýip aýtdy
we ýygnananlary hem-de ýurdumyzyň saglygy
goraýyş ulgamynyň işgärlerini bu şanly waka
bilen tüýs ýürekden gutlady.
Daşoguz şäherinde açylyp ulanmaga be
rilýän bu hassahanalar häzirki döwrüň iň kämil
lukmançylyk enjamlary, saglygy goraýyş mak
satly serişdeler bilen üpjün edildi. Bu enjam
lardyr serişdeler Germaniýanyň, Fransiýanyň,
Italiýanyň, Ýaponiýanyň, ABŞ-nyň, Niderlandlar
Patyşalygynyň, Daniýanyň, Beýik Britaniýanyň
we beýleki döwletleriň öňdebaryjy kompani
ýalarynda öndürildi. Bu ýerde jemi 1 müň 331
işgäriň talabalaýyk zähmet çekmegi üçin ähli
amatly şertler döredildi. Daşoguz welaýatynda
täze gurlup ulanmaga berlen bu hassahanalar
da ilatyň saglygyny berkitmek, keselleri häzirki
döwrüň usullary we tehnologiýalary esasynda
bejermek üçin ähli mümkinçilikler döredildi.
Olar ýokary derejeli, köptaraply lukmançylyk
kömegini bermäge niýetlenendir.
Berkarar döwletimizde «Sagdyn jemgyýet
sagdyn döwletiň esasydyr» diýen ýörelgeden
ugur alnyp, ynsan saglygyny goramaga we
berkitmäge, sagdyn durmuş ýörelgesini ornaş
dyryp, keselleriň öňüni almaga, olary wagtynda
bejermäge uly ähmiýet berilýär. Raýatlary
myzyň eşretli durmuşyň hözirini görüp, uzak
ýyllaryň dowamynda bagtyýar ömür sürmegi
üçin tutumly işler amala aşyrylýar. Beden we
ruhy taýdan sagdyn, ata Watanymyza wepaly,

ukyp-başarnykly nesilleri terbiýeläp ýetişdirmek
boýunça hem giň gerimli işler alnyp barylýar.
Paýtagtymyz Aşgabatda we ýurdumyzyň ähli
welaýatlarynda dünýä ölçeglerine laýyk gelýän
hassahanalar, saglyk öýleridir merkezleri gu
ruldy we gurulýar. Sport toplumlary, stadionlar,
atçylyk sport toplumlary, ýöriteleşdirilen sport
mekdepleri, dynç alyş-sagaldyş merkezleri, şy
pahanalar gurlup ulanmaga berilýär. Raýatlary
myzyň sagdyn durmuşy, saglygynyň berkeme
gi, ömrüniň uzalmagy ýaşaýyş-durmuş şertleri
bilen aýrylmaz baglydyr.
Daşoguz şäherinde açylyp ulanmaga be
rilýän, uzak ýyllaryň dowamynda halkymyza
hyzmat etjek döwrebap hassahanalaryň ke
selleri bejermekde, adamlaryň ömür dowamly
lygyny uzaltmakda sebitde esasy merkezlere
öwrüljekdigine pugta ynanýaryn diýip, döwlet
Baştutanymyz nygtady we dabara gatnaşyjy
lary täze hassahanalaryň açylmagy bilen tüýs
ýürekden gutlady.
Hormatly Prezidentimiz açylyş dabarasynda
hassahananyň tehniki taýdan enjamlaşdyrylyşy
hem-de bu ýerde näsaglardyr lukmanlaryň iş
lemegi üçin döredilen şertler bilen tanyşdy. Ýo
kary hilli we köptaraply lukmançylyk kömegini
bermäge niýetlenen köpugurly hassahananyň
4 gatly binalar toplumy 7 bölekden ybaratdyr.
Bu ýerde ýöriteleşdirilen bölümleriň 32-si bar.
Olaryň hatarynda maslahat beriş, fizioterapiýa,
endoskopiýa, kelle-beýni gan aýlanyşy bozulan
näsaglaryň (insult) bölümi, infarkt, nefrologiýa,
neýrohirurgiýa, rewmokardiologiýa, GBB kesel
leri, arterial gipertoniýa, umumy kardiologiýa,
pulmonologiýa we allergologiýa, endokrinolo
giýa, şöhle bilen anyklaýyş, anesteziologiýa
we reanimasiýa, toksikologiýa we gemodializ,
trawmatologiýa we ortopediýa bölümleri bar.
Hassahanada hirurgiýa bölümleriniň 4-si
bolup, olar umumy hirurgiýa, iriňli we ýanyk
keselli näsaglar hirurgiýasy, endokrin hirurgiýa
hem-de torokal we endowaskulýar bölümleridir.
Hirurgiýa bölümlerinde kiçi we uly operasiýa
otaglary, sanjym otaglary, aýratynlykda sargy
otaglary bar. Operasiýa otaglary örän çylşyrym
ly operasiýalary geçirmäge mümkinçilik berýän
kämil enjamlar bilen üpjün edilipdir.
Daşoguz welaýat köpugurly hassahana
synyň tehniki üpjünçiligi hem-de içgin seçilip
alnan lukmanlaryň ýokary hünär derejesi täze

hassahananyň ýurdumyzyň esasy lukmançy
lyk merkezleriniň birine öwrüljekdigine ynamy
artdyrýar. Bu bölüm ilaty gije-gündiziň dowa
mynda kabul etmek bilen, keselleri anykla
mak we bejermek merkezleşdirilen kabulhana
bölüminde amala aşyrylýar. Bu ýerde ýerleşen
şokrumda gaýragoýulmasyz ýagdaýlarda we
kiçi operasiýa zalynda doly derejede kömek
etmäge zerur şertler döredildi. Aýratyn howp
ly ýokanç keseller güman edilende, kabul
edilýän aýratyn otaglar (izolýator) bar. Şeýle
likde, näsaglary doly barlagdan geçirip, takyk
netije çykaryp bolýar. Keselleriň irki döwürde
anyklanmagy hem-de öz wagtynda bejergä
başlanylmagy näsaglaryň ömrüni halas etmä
ge, olaryň saglygyny gysga wagtda dikeltmäge
mümkinçilik berýär.
Hormatly Prezidentimiz soňra golaýda ýer
leşen Daşoguz welaýat onkologiýa hassahana
synyň binasyna baryp, onuň işi bilen ýakyndan
tanyş boldy. 3 gatly 150 orunlyk onkologiýa
hassahanasy 59 müň inedördül metr meýdany
eýeleýär. Halkara ülňülere laýyklykda, onkolo
giýa kesellerini anyklamakda we bejermekde
netijeli kömek bermäge niýetlenen täze mer
keziň peýda bolmagy dünýä lukmançylygynyň
ösüşini nazara almak bilen, saglygy goraýşyň
wajyp wezipelerini çözmekde nobatdaky mö
hüm ädim boldy. Onkologiýa hassahanasy ýo
kary derejä doly laýyk gelmek bilen, çalt bejergi
işlerini hem-de himiki we toplumlaýyn terapiýa
ny geçirmäge mümkinçilik berýän zerur gulluk
laryň ählisine, ýokary tehnologiýaly enjamlara
eýedir. Bu ýerde 9 bölüm: maslahat beriş we
anyklaýyş, endoskopiýa, umumy onkologiýa,
gematologiýa, anesteziologiýa we reanimasiýa,
radiologiýa, himiýaterapiýa, palliatiw bejeriş bö
lümleri hem-de barlaghana hereket edýär.
Hassahanada elektron ulgam ornaşdyrylyp,
ol yzygiderli aragatnaşyk saklamaga, beýleki
hassahanalar bilen amaly we nazaryýet babat
da maglumatlary alyşmaga, telelukmançylygyň
mümkinçiliklerini ulanmaga ýardam edýär.
Umumy onkologiýa bölümi 50 orunlyk bolup,
onuň otaglary bir ýa-da iki näsaga niýetlenen
dir. Ähli otaglarda diwara berkidilen konsol
lar, näsaglar üçin niýetlenen ýörite ýatylýan
enjamlar, sowadyjy, telewizor, telefon, şkaf
ýerleşdirildi we olaryň her biri aýratyn sanuzel
bilen üpjün edildi. Hassahananyň operasiýa
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döredilmegi we maldarçylyga işi ýöret
megiň täze usullarynyň ornaşdyrylmagy
pudagyň sazlaşykly ösüşini üpjün etdi.
Munuň özi çopanlaryň iş şertleriniň hasda gowulanmagyna ýardam berip, olary
tutanýerli zähmet çekmäge höweslen
dirýär.
Hormatly Prezidentimiz welaýatyň
Görogly etrabynyň çäginde ýerleşýän
«Garagum» maldarçylyk hojalygynyň
düýe çopany Atamyrat Işanberdiýe
wiň goşuna bardy we bu ýerde düýe
çopanyň işi, mallarynyň we bu künjegiň
öri meýdanlarynyň ýagdaýy, maldaryň
maşgala durmuşy bilen gyzyklandy.
«Düýe maly — dünýe maly» diýen
paýhasly jümläni döreden halkymyz
düýe malyna aýratyn gadyr goýýar.
Arkadagly Serdarymyzyň düýe maly
nyň ähmiýeti, onuň süýdüniň, ýüňüniň,
çalynyň we agaranynyň ynsan sagly
gyna peýdasy barada çopan bilen pikir
alyşmagy ýurdumyzda her bir raýatyň
bagtyýar durmuşy hakyndaky edilýän
aladanyň aýdyň nyşanydyr.
Düýe çopany Arkadagly
Serdarymyza çopan goşuna gelip, halahwal soraşandygy üçin tüýs ýürekden
hoşallyk bildirip, özüniň kärende usulyn
da işleýändigini, onuň örän bähbitlidigini
guwanç bilen gürrüň berdi hem-de ähli
oba zähmetkeşleri, şol sanda maldarlar
üçin döwlet tarapyndan zerur şertleriň
döredilýändigini guwanç bilen nygtady.
Atamyrat Işanberdiýew hormatly
Prezidentimize düýeleriň halkymyzyň
durmuşynda uly orun eýeleýändigini,
arwana tohumly düýeleriň baş sanyny
artdyrmak ugrunda edilýän tagallalaryň
oňyn netije berýändigini uly buýsanç
bilen gürrüň berdi. Ol düýedarçylykdan

döwlet tapandygyny, maşgalasy bilen
bagtyýar durmuşyň hözirini görüp ýaşa
ýandygyny aýratyn nygtady we döredil
ýän mümkinçilikler üçin Arkadagly
Serdarymyza tüýs ýürekden sagbolsun
aýtdy.
Hormatly Prezidentimiz oba zähmet
keşleriniň, şol sanda maldarlaryň dur
muş we iş şertleriniň mundan beýläk-de
gowulandyrylmagy ugrunda döwlet
derejesinde alada ediljekdigini belledi
we çopana alyp barýan asylly işinde
mundan beýläk-de üstünlik gazanma
gyny arzuw etdi. Arkadagly Serdarymyz
çopanyň alyp barýan netijeli zähmetine
minnetdarlygyň nyşany hökmünde oňa
özüniň sowgatlaryny gowşurdy.
Sarwan bildirilen hormat we gow
şurylan sowgatlar üçin ähli maşgala
agzalarynyň, düýedarlaryň adyndan tüýs
ýürekden çykýan hoşallyk sözlerini aý
dyp, döredilen mümkinçiliklerden netijeli
peýdalanyp, mundan beýläk-de yhlasly
zähmet çekjekdigine ynandyrdy.
Hormatly Prezidentimiz düýe çopany
na il içinde uly hormatdan peýdalanýan
käriň eýesi bolmagyň parz işdigini aý
dyp, asylly işinde üstünlik arzuw etdi.
Soňra döwlet Baştutanymyz dikuçarda
Daşoguz welaýatynyň ekerançylyk meý
danlarynyň suwaryş ulgamlarynyň ýag
daýy bilen tanyşdy. Guşuçar belentlikden
sebitiň çäklerinde bar bolan suw akaba
lary, Türkmen derýasynyň we Şasenem
derýasynyň ugurlary görünýär. Şunda
suw serişdelerinden netijeli peýdalan
mak, suw gorlaryny talabalaýyk ulanmak
meseleleriniň döwletimiziň alyp barýan
syýasatynyň esasy ugurlarynyň biri bolup
durýandygyny bellemeli. Köp ýyllaryň
tejribesiniň görkezişi ýaly, bar bolan suw
gorlaryndan netijeli peýdalanylmagy
ilatyň saglygyny goramakda, durmuş we

ekologik abadançylygy, azyk bolçulygyny
üpjün etmekde örän ähmiýetlidir.
Häzirki döwürde welaýatyň suw
üpjünçiligini gowulandyrmak maksady
bilen, iri göwrümli suw howdanlaryny
gurmak, häzirki zaman täzeçil tehno
logiýalary ulanmak arkaly suwarymly
ýerleriň melioratiw ýagdaýyny gowulan
dyrmak babatda öňde durýan wezi
peler kesgitlenildi. Şeýle-de Şasenem
derýasynyň akabasyna beton örtügini
düşemek meýilleşdirilýär. Göz öňünde
tutulýan çäreleriň netijesinde Daşoguz
welaýatynda ýakyn ýyllarda ekerançylyk
meýdanlarynyň suw üpjünçiligi düýpli
gowulandyrylar.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda
azyk howpsuzlygynyň berkidilmeginde
we ekerançylyk meýdanlarynyň suw
üpjünçiliginiň gowulandyrylmagynda
möhüm ähmiýeti bolan işleriň döwrüň
talabyna we häzirki zaman ylmynyň
täze gazananlaryna laýyklykda dowam
etdirilmelidigini, bu ugurda öňde durýan
wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi
ugrunda toplumlaýyn işleriň amala aşy
rylmalydygyny iş saparynyň barşynda
belledi.
Ýurdumyzda soňky ýyllarda ekeran
çylygy ösdürmek we suwdan netijeli
peýdalanmak boýunça ägirt uly tejribe
toplandy. Şeýlelikde, suwuň ätiýaçlyk
gorlaryny döretmek, hojalyk zerurlyk
lary üçin kadaly şertleri kemala getir
mek, suw üpjünçiligini gowulandyrmak
boýunça yzygiderli işler amala aşyrylýar.
Döwlet Baştutanymyz bu ugurda alnyp
barylýan işleriň wajypdygyny belleýär.
Suwy tygşytly ulanmakda häzirki zama
nyň ösen tejribeleriniň yzygiderli dowam
etdirilmegi, ekologiýa abadançylygynyň
üpjün edilmegi döwlet syýasatymyzyň
ileri tutulýan ugurlarynyň biridir.

bölümi 3 zaldan ybarat bolup, olaryň her biri
dürli ugurlara degişli operasiýalary geçirmäge
niýetlenendir.
Hassahanada 100 orunlyk mejlisler otagy,
internet bilen üpjün edilen kitaphana, okuw sa
pagyny geçmek üçin niýetlenen otag hem bar.
Açylyş dabarasynyň barşynda ulanmaga ber
len täze saglygy goraýyş edaralaryna halkara
güwänamalary gowşurmak dabarasy boldy.
Dabarada Germaniýa Federatiw Respubli
kasynyň Halkara «KTQ International GmbH»
guramasynyň hassahanalaryň ýokary hil
gözegçilik dolandyryjysy Jozef Galert Stanis
laus wekilçilik edýän guramasyndan Daşoguz
welaýatynyň köpugurly we onkologiýa hassa
hanalaryna halkara güwänamalary uly buý
sanç bilen gowşurdy. Olar näsaglara edilýän
hyzmatyň, hassahananyň dolandyrylyşynyň,
howpsuzlygynyň, maglumat we aragatnaşy
gyň, kliniki töwekgelçilikleri dolandyrylyşynyň,
iş şertleriniň halkara standartlara laýyk gelýän
digini kepillendirýär.
Niderlandlar Patyşalygynyň «Philips Me
dical Systems» kompaniýasynyň Russiýa Fe
derasiýasyndaky edarasynyň baş direktorynyň
orunbasary Artýom Padeýskiý dünýä meşhur
kompaniýanyň wekili hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowy we ähli türkmen
halkyny sebitde deňi-taýy bolmadyk döwre
bap saglygy goraýyş edaralarynyň ulanmaga
berilmegi bilen gutlap, täze hassahanalara
«Philips» kompaniýasynyň güwänamalaryny
gowşurdy.
Bu güwänamalar olaryň Merkezi Aziýada
kompaniýanyň önümleri bilen üpjün edilen
innowasion hassahanalardygyna şaýatlyk
edýär. Niderlandlar Patyşalygynyň «Philips
Medical Systems» kompaniýasynyň halkara
hassahanalar taslama dolandyryjysy Her
man Olthaar bu saglygy goraýyş edaralaryna
berlen, hassahanada ulanylan enjamlaryň
tehniki häsiýetnamalara we düzgünnamalara
doly laýyk gelýändigini kepillendirýän «ISO
9001» hem-de hassahanada ulanylan enjam
laryň we alnyp barlan gurluşyk işleriniň daşky
gurşawa zyýansyzdygy barada «ISO 14001»
halkara güwänamalaryny gowşurdy. Gowşury
lan güwänamalar täze hassahanalaryň ýokary
hillidiginiň, olaryň ekologik howpsuzlygynyň
we ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjam
lary bilen üpjünçiliginiň dünýä ülňülerine doly
laýyk gelýändiginiň nobatdaky ykrarnamasyna
öwrüldi.

TÜRKMENISTANYŇ
PREZIDENTI ABŞ-nyň
IŞEWÜR TOPARLARYNYŇ
WEKILLERINI KABUL ETDI
24-nji maýda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow «Türkmenistan — ABŞ»
işewürlik geňeşiniň Ýerine ýetiriji direktory Erik
Stýuarty hem-de «Niсklaus Сompanies» kompa
niýasynyň Baş ýerine ýetiriji direktory we direk
torlar geňeşiniň agzasy Jon Rizi kabul etdi.
Hormatly Prezidentimiz we myhmanlar ikitarapla
ýyn hyzmatdaşlygyň häzirki ýagdaýy we geljegi barada
pikir alşyp, döwletara gatnaşyklary mundan beýläk-de
ösdürmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny kana
gatlanma bilen bellediler. Şu ýyl Türkmenistan bilen
ABŞ-nyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola go
ýulmagynyň 30 ýyllygy bellenilýär. Geçen ýyllaryň do
wamynda bilelikdäki işiň baý tejribesi toplandy, «John
Deere», «Сase», «General Eleсtriс», «Boeing» ýaly
kompaniýalar türkmen bazaryndaky strategik ähmiýetli
ugurlarda üstünlikli işläp gelýärler.
Duşuşygyň barşynda myhmanlar ABŞ-nyň işewür
toparlarynyň türkmen ykdysadyýetiniň ösdürilmegine
maýa goýmagy hem-de amala aşyrylýan giň möçber
li taslamalara we maksatnamalara işjeň gatnaşmagy
maksat edinýändiklerini aýtdylar.
Duşuşygyň dowamynda Türkmenistanda ösdüril
megine uly üns berilýän sport ulgamy hyzmatdaşlygyň
täze ugry hökmünde bellenildi.
Döwlet Baştutanymyz bilelikdäki işiň toplanan baý
tejribesini nazara alyp, ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň
geljegi barada aýtmak bilen, türkmen tarapynyň täze
tekliplere we däp bolan hyzmatdaşlygy mundan beý
läk-de ösdürmegiň mümkinçiliklerine garamaga taýýar
dygyny tassyklady.
Duşuşygyň ahyrynda hormatly Prezidentimiz we
myhmanlar soňky ýyllarda täze depgine hem-de ma
ny-mazmuna eýe bolan türkmen-amerikan hyzmatdaş
lygynyň geljekde-de üstünlikli ösdüriljekdigine ynam
bildirdiler.
«RYSGAL»

3

Rysgal 2022-nji ýylyň 30-njy maýy, duşenbe

HALY — MILLI BUÝSANJYMYZ

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Her welaýatyň çäk taýdan ýerleşişini, tebigy serişdelerini
nazara almak bilen, döwrebap toplumlary we goşmaça iş orunlaryny
döretmek boýunça çäreleri göz öňünde tutmak wajypdyr.

ARKADAGLY SERDARYMYZYŇ
SEBITLEÝIN ÖSÜŞ SYÝASATY
Türkmen halysynyň baýramynyň bellenilen günlerinde
hormatly Prezidentimiziň Garaşsyz, hemişelik Bitarap Wata
nymyzyň milli halyçylyk sungatyny ösdürmekde, halkymyzyň
buýsanjyna öwrülen türkmen halylarynyň taýsyz gözelligini
we nepisligini dünýä ýaýmakda, hala çeper nagyşlar salmak
da bitiren uly hyzmatlary üçin hem-de köp ýyllaryň dowa
mynda çeken halal we yhlasly zähmetini, hünär ussatlygyny
nazara alyp, ýurdumyzyň birnäçe raýatlaryna «Türkmenista
nyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ady dakmagy biziň
zenanlarymyza goýulýan belent hormatdan nyşandyr.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe hal
kymyzyň dünýä meşhur nepis el halylaryny döredýän çeper elli
ussatlaryň sarpasy belentde tutulýar. Türkmen halyçylyk sungaty
ny ösdürmäge, kämilleşdirmäge, ony geljekki nesillere ýetirmäge,
mukaddes Watanymyzyň şan-şöhratly ösüşlerini çeper elleriniň, uz
barmaklarynyň döredýän haly gölleridir nagyşlarynyň üsti bilen dün
ýä ýaýmaga mynasyp goşant goşan ussat halyçylaryň biri Ogulgerek
Berdimuhamedowa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Karary
bilen «Türkmenistanyň at gazanan halyçysy» diýen hormatly ada
mynasyp bolmagy halyçy gelin-gyzlarymyzy, halkymyzy begendirdi.
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyzyň
medeni mirasyny, ruhy-medeni gymmatlyklaryny, däp-dessurlaryny
dikeltmek, gorap saklamak, ösdürmek, wagyz etmek we ony geljekki
nesillerimize geçirmek ugrunda ýurdumyzda alnyp barylýan syýasatyň
netijesinde türkmen medeniýeti we sungaty dünýä derejesinde daba
ralanýar. Köklerini asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan, nesillerimize
arkama-arka geçip gelýän milli el işlerimiz, halylarymyz, keçelerimiz,
nepis keşdelerimiz ajaýyp sungat eserleri hökmünde dünýä ýaýylýar.

TÜRKMENISTANYŇ
SÖWDA TOPLUMYNYŇ SERGISI

Düýn ýurdumyzyň Türkmenistanyň Söwda-senagat edara
synyň sergiler zalynda Türkmenistanyň söwda toplumynyň
sergisi öz işine başlady.
Türkmen halysynyň baýramynyň bellenilýän günlerinde Türkme
nistanyň söwda toplumyna degişli pudaklaryň ösüşine bagyşlanan
serginiň geçirilmeginiň öz aýratyn many-mazmuny bardyr.
Sergide Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşme
siniň agzalarynyň onlarçasy öz önümlerini görkezýärler. Olaryň ha
tarynda dokma, haly we haly önümleri, sowgatlyklar, azyk harytlary,
egin-eşikler, aýakgaplar we beýlekiler bar. Orazgül Eýeberdiýewa,
Ogulhan Rozyýewa, Ogulnabat Çopanowa ýaly halyçy telekeçileriň
haly we haly önümleri sergä gatnaşyjylarda uly gyzyklanma döretdi.
Sergä gatnaşyjylar ýurdumyzyň öňdebaryjy marketleriniň ýokary de
rejeli söwda hyzmatlary bilen hem tanşyp bilerler.
Hormatly Prezidentimiz Türkmenistan döwletimiziň halkara söw
da-ykdysady gatnaşyklary ösdürmek, daşary ýurtlardan getirilýän
önümleriň ornuny tutýan ýerli önümçilikleri yzygiderli artdyrmak,
ýurdumyzda azyk bolçulygyny pugtalandyrmak, sanly ulgam arkaly
halka hödürlenýän söwda hyzmatlaryny kämilleşdirmek işlerini der
waýys wezipeleriň hatarynda goýýar.
Bazar ykdysadyýetine tapgyrlaýyn geçilýän döwürde söwda ulga
mynyň işini kämilleşdirmek, daşary söwda dolanyşygynyň möçberini
artdyrmak, daşary ýurtly işewür hyzmatdaşlar bilen özara bähbitli gat
naşyklary giňeltmek, import önümleriniň önümçiligini ösdürmek, ilata
hyzmat etmegiň medeniýetini ýokarlandyrmak babatda giň gerimli
işler alnyp barylýar. Paýdarlar jemgyýetlerini döretmek, döwlet eýeçi
ligindäki desgalary hususylaşdyrmak boýunça işler dowam edýär.
Hormatly Prezidentimiz özümizde öndürip biljek önümlerimizi
daşardan getirmegi bes etmegiň zerurdygyny, bu çäreleriň, ilki bilen,
täze iş ýerlerini döretmäge, telekeçileriň we raýatlaryň iş orunlaryny
saklap galmaga gönükdirilmelidigini, bu meselede Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň esasy orny eýelemelidigini belleýär.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda guralan Türkmenistanyň
söwda toplumynyň sergisi ýurdumyzda telekeçilik ulgamyny hemme
taraplaýyn ösdürmegiň, döwrebap bazar usullaryny giňden ornaşdyr
magyň hasabyna hususy pudagyň ornuny giňeltmegiň döwletimiziň
alyp barýan durmuş-ykdysady syýasatynyň esasy ugurlarynyň biridi
gini aýdyň şöhlelendirýär.
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Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörü
jiligi bilen binýady berkden tutulan milli
ykdysadyýetimiziň her bir pudagy Arkadagly
Serdarymyzyň parasatly baştutanlygynda
ylmyň we tehnologiýanyň soňky gazananla
ryna hem-de öňdebaryjy dünýä tejribelerine
esaslanyp, işjeň ösdürilýär. Döwrebap mag
lumat-aragatnaşyk tehnologiýalary ornaşdy
rylyp, bäsdeşlige ukyply sanly ykdysadyýet
ösdürilýär.
Arkadagly Serdarymyzyň üstünlikli durmuşa geçir
ýän ykdysady strategiýasyna laýyklykda, bazar gatna
şyklaryna ulgamlaýyn geçilmegi ýurdumyzy senagat
taýdan ösen döwlete öwürmek boýunça toplumlaýyn
çäreleriň durmuşa geçirilmegi bilen utgaşdyrylýar.
Senagat pudaklarynda amala aşyrylýan özgertmeler
ýokary tehnologiýaly kärhanalaryň döredilmegine, baý
tebigy serişdeleriň esasynda öndürilýän bäsdeşlige
ukyply önümleriň möçberleriniň we görnüşleriniň artdy
rylmagyna hem-de milli ykdysadyýetimiziň diwersifika
siýalaşdyrylmagyna gönükdirilendir.
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy:
Türkmenistany 2022—2052-nji ýyllarda durmuş-yk
dysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda»
geljek otuz ýylda ýurdumyzyň Garaşsyzlygynyň we
Bitaraplygynyň binýadyny has-da berkitmegiň, ata
Watanymyzyň syýasy, ykdysady kuwwatyny, durmuş
we medeni taýdan ýokary depginlerde ösüşini üpjün
etmegiň, milli ykdysadyýetiň senagatlaşma derejesi
ni ýokarlandyrmagyň, institusional özgertmeleri, sanly
ykdysadyýeti we sanly tehnologiýalary ornaşdyrmagy
çuňlaşdyrmagyň, bazar ykdysadyýetini, kiçi we orta
telekeçiligi işjeň ösdürmegiň, bilimlere, innowasiýala
ra we ösen jemgyýete daýanýan, ykdysady, durmuş
we ekologiýa taýdan amatly tehnologiýalary özünde
jemleýän ykdysadyýetiň pudaklaýyn ösüşini dowam
etdirmegiň kanunçylyk hem-de guramaçylyk esaslary
kesgitlenildi.
Milli maksatnamada ýene-de bir örän wajyp wezipä,
ýagny ýurdumyzyň sebitleriniň gyradeň we durnuk
ly ösdürilmegine aýratyn uly orun degişli edildi. Uzak
möhletli geljegi nazarlaýan strategiýada ýurdumyzyň
sebitleriniň innowasion-industrial esasda we durnuk
ly ösüşini gazanmak, sebitleriň ykdysady kuwwatyny
berkitmäge gönükdirilen çäreleri yzygiderli durmuşa
geçirmek, ekologiýa we azyk howpsuzlygyny üpjün et
mek, «ýaşyl ykdysadyýeti» höweslendirmek, raýatlaryň
ýaşaýyş-durmuş derejesini, durmuş goraglylygyny we
iş bilen üpjünçiligini mundan beýläk hem ýokarlandyr
mak ýaly maksatlar esasy öňde durýan ugurlar hök
münde görkezildi.
Türkmenistanyň sebitleýin syýasaty ähli welaýatla
ryň durmuş-ykdysady ösüşini ýokary depginler bilen
alyp barmaga, olaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň
döwrebaplaşdyrylmagyna goşýan goşandyny artdyr
maga, has netijeli üpjünçilik ulgamyny döretmäge,
ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli ýokarlandyrma
gyň we halkara standartlaryna laýyk getirmegiň esasy
maddy binýady hökmünde ýurdumyzyň içerki bazarlary
we eksporty üçin ýokary hilli önümçilikleri döretmäge
gönükdirilendir. Şeýle hem önümçilikleri rejeli ýerleş
dirmek, ykdysadyýetiň köpugurlylygyny gazanmaga
gönükdirilen bazar-ykdysady we institusional özgert
meleri çuňlaşdyrmak, pudaklar bilen arabaglanyşykly
ösdürmek, sebitleriň ykdysady we durmuş infrastruk
turasyny kämilleşdirmek hormatly Prezidentimiziň se
bitleri ösdürmek syýasatynyň ileri tutulýan ugurlaryna
degişlidir.
Depginli ösýän bazar gatnaşyklary şertlerinde ýur
dumyzyň sebitlerinde täze üpjünçilik ulgamlary döredil
ýär, telekeçilik işjeňligi ýokarlanýar. Daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta niýet
lenen önümleriň öndürilýän mukdaryny we görnüşini
artdyrmak, ykdysady we senagat zolaklaryny döretmek,
olaryň netijeli işlemegini gazanmak üçin kanunçylygy
kämilleşdirmek ýaly möhüm ugurlara uly ähmiýet beril
ýär.
Hormatly Prezidentimiziň ykdysady strategiýa
synda döwletimiziň binýatlaýyn esaslaryny mundan
beýläk-de pugtalandyrmak, onuň halkara abraýyny
ýokarlandyrmak, eksport kuwwatyny düýpli artdyrmak
hem-de bu ugurda hususy başlangyçlary goldamak
ösüşleriň ileri tutulýan ugurlary hökmünde kesgitle
nilýär. Telekeçilik işini ösdürmek, döwletiň we hususy
ulgamyň arasynda özara gatnaşyklary pugtalandyrmak,
haryt dolanyşygyny giňeltmek, söwda kärhanalarynyň
işini kämilleşdirmek, hususy işewürlik başlangyçlaryny
höweslendirmek hem-de ýurdumyza daşary ýurtlardan

getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri öndürijileri
goldamak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär.
Milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlarynda hususy
pudagyň mümkinçilikleri giňden ulanylyp, hususyýetçi
lerimize hemmetaraplaýyn goldawlar berilýär. Ykdysady
we telekeçilik, maýa goýum işjeňligini höweslendirmek
maksady bilen, Türkmenistanyň degişli kanunçylyk
namalary döwrüň talabyndan ugur alnyp, yzygiderli kä
milleşdirilýär.
Döwletimiziň sebitleýin syýasatynyň ýene-de bir wa
jyp ugry — ýurdumyzda azyk howpsuzlygynyň gazanyl
magy bilen bagly bolup durýar. Hormatly Prezidentimiziň
oba hojalyk we azyk önümlerini öndüriji hususyýetçilere
döredip berýän uly mümkinçilikleriniň netijesinde Türk
menistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalary tarapyndan ýurdumyzda müňlerçe ekin meý
danlary özleşdirilip, dänelik, gök-bakja ekinler hem-de
miweler ösdürilip ýetişdirilýär, zerur bolan ätiýaçlyk
gorlary döredilýär. Oba hojalyk önümlerini ter görnüşinde
uzak wagta saklamaga niýetlenen sowadyjy ammarlaryň
kuwwatlyklary netijeli peýdalanylýar, täze kuwwatlykla
ryň gurluşyklary alnyp barylýar.
Ýurdumyzda öň ösdürilip ýetişdirilmeýän miweleriň
ýyladyşhana şertlerinde öndürilmegi ýola goýulýar, mal
darçylyk we guşçulyk ugurlary çaltlaşdyrylyp ösdürilýär,
täze innowasion tehnologiýalary, oba hojalyk önümlerini
we azygy saklamagyň we daşamagyň döwrebap usul
lary ornaşdyrylýar.
Agzalarymyz tarapyndan işe girizilýän oba hojalyk
önümlerini gaýtadan işleýän önümçilikleriň sany ýylsa
ýyn artýar. Içerki bazardan artýan oba hojalyk we azyk
önümleri daşarky bazarlarda uly islegden peýdalanýar
we eksport edilýär. Bu bolsa, öz gezeginde, ýurdumyza
daşary ýurtlardan getirilýän harytlary ýerli önümler bilen
çalyşmaga mümkinçilik berýär.
Hormatly Prezidentimiziň alyp barýan işjeň maýa
goýum syýasaty ýurdumyzyň sebitlerinde gaýtadan
işleýän we ahyrky önümleri öndürýän senagat pudakla
ryny ýokary depginler bilen ösdürmek bilen bir hatarda,
durmuş ulgamyny döwrebaplaşdyrmaga hem-de häzirki
zaman durmuş-medeni maksatly binalaryň gurluşyk
laryny hem amala aşyrmaga mümkinçilik berýär. Bu
işlere, esasan, Senagatçylar we telekeçiler birleşme
siniň agzalarynyň buýrujy hem-de potratçy hökmünde
gatnaşmaklary Arkadagly Serdarymyzyň ýurdumyzyň
telekeçilerine bildirýän uly ynamyndan nyşandyr hemde türkmen işewürleriniň has-da jogapkärli we netijeli
zähmet çekmeklerine itergi berýän egsilmez güýçdür.
Milli ykdysadyýetimizde hususy bölegiň tutýan paýy
ny ýokarlandyrmakda, bazar gatnaşyklaryny işjeňleş
dirmekde hem-de ýurdumyzda hususyýetçiligiň erkin
ösdürilmegi üçin hemmetaraplaýyn goldawlary berýän
Gahryman Arkadagymyza hem-de Arkadagly
Serdarymyza çäksiz alkyşlarymyzy aýdýarys.
Hormatly Prezidentimiz döwlet başyna geçen ilkinji
günlerinden ýurdumyzyň welaýatlaryna iş saparlaryny
amala aşyryp, maksatnamalaýyn wezipeleriň sebitler
de durmuşa geçirilişi, welaýatlaryň durmuş-ykdysady
taýdan ösüşiniň meseleleri bilen içgin gyzyklanýar.
Ýurdumyzyň Balkan, Daşoguz welaýatlarynda gurlup
ulanylmaga berlen durmuş-medeni maksatly desgalar
ýokary amatlykly we tehnologiýaly üpjünçilik ulgamlary
nyň üstüni ýetirmek bilen bir hatarda, sebitleriň dur
muş-ykdysady ösüşini çaltlandyrmaga, ilatyň döwrebap
hyzmatlardan peýdalanmak mümkinçiliklerini ýokar
landyrmaga, täze iş orunlarynyň döredilmegine we
halkymyzyň durmuş kepillikleriniň ýokarlandyrylmagyna
oňyn täsir edýär.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe hormatly Prezidentimiziň sebitleýin syýasa
ty ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň durmuş-ykdysady
ösüşini ýokary depginler bilen alyp barmaga, olaryň
milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmaga goşýan
goşandyny artdyrmaga, has netijeli üpjünçilik ulgamy
ny döretmäge, ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini düýpli
ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň içerki bazarlary we eks
porty üçin ýokary hilli önümçilikleri döretmäge gönükdi
rilendir. Öňde durýan wezipeleri durmuşa geçirmekde
bildirýän uly ynamy hem-de hemmetaraplaýyn berýän
ýardam-goldawlary, türkmen telekeçilerine işlemäge,
döretmäge, önüm öndürmäge döredip berýän giň müm
kinçilikleri üçin hormatly Prezidentimize ähli hususyýet
çileriň adyndan köp sagbolsun aýdýarys.
Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň
uzak, il-ýurt bähbitli, bütin dünýä ähmiýetli alyp barýan
tutumly işleriniň elmydama rowaç bolmagyny tüýs ýü
rekden arzuw edýäris.
Döwran HUDAÝBERDIÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň başlygy.
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ÝURDUMYZYŇ ÖSÜŞLERINE GOŞANT
27-nji maýda hormatly Prezidentimiziň gatnaşmagynda
ýurdumyzyň demirgazyk sebitiniň dolandyryş merkezinde
bina edilen lukmançylyk desgalarynyň ikisiniň — köpugur
ly we onkologiýa hassahanalarynyň açylyş dabaralary bol
dy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy «Ajaýyp gurluşyk» hususy kärhanasynyň guran bu iri
hassahanalary halkymyzyň saglygyny goramak we berkitmek
ugrunda ýurdumyzda bina edilen lukmançylyk desgalarynyň
üstüni ýetirdi.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
nyň gurluşyk işlerinde öňdebaryjy tehnologiýalaryň we iň gowy iş tejri
bäniň işjeň ulanylmagy, bina edilýän dürli maksatly desgalaryň döwre
bap enjamlaşdyrylmagy ýurdumyzyň gurluşyk senagatynyň köpugurly
kuwwata eýedigine şaýatlyk edýär. Hususy pudagyň wekilleri ýurdu
myzda hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda amala aşyrylýan giň
möçberli özgertmeler maksatnamalaryna işjeň gatnaşmak bilen eziz
Watanymyzyň bedew batly ösüşlerine goşant goşýarlar.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy «Ajaýyp gurluşyk» hususy kärhanasy 2010-njy
ýyldan bäri ýurdumyzda alnyp barylýan iri taslamalara işjeň gatnaşýan
gurluşyk kärhanalarynyň biri hökmünde tanalýar. Ýeri gelende belle
sek, kärhana tarapyndan ýurdumyzda köpugurly sport toplumynyň,
paýtagtymyzy ösdürmegiň 14-nji, 16-njy tapgyrlarynyň gurluşygy alnyp
baryldy. Häzirki wagtda kärhananyň gurluşykçylary Ahal welaýatynyň
täze, döwrebap edara ediş merkeziniň, köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň
gurluşygyna gatnaşýarlar.
«Ajaýyp gurluşyk» hususy kärhanasynyň agzybir işgärleritoplum
laýyn desgalarydyr iri binalary gurmakda gurluşykçy telekeçilere giň
mümkinçilikleri döredip berýän hormatly Prezidentimize alkyş aýdýarlar,
Arkadagly Serdarymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak bolmagyny, alyp
barýan beýik işleriniň elmydama rowaç almagyny arzuw edýärler.
«RYSGAL»

YKDYSADY HYZMATDAŞLYK  ÖSDÜRILÝÄR
Milli ykdysadyýetimiziň ileri tutulýan ugurlarynyň biri-de,
telekeçiligi ösdürmekden, Diýarymyzda öndürilýän önümle
riň eksport edilişiniň mukdaryny artdyrmakdan, gyzyklanma
bildirýän hyzmatdaşlar bilen daşary ykdysady gatnaşyklary
giňeltmekden ybaratdyr.
Milli telekeçilik ýurdumyzyň dünýäniň söwda-ykdysady giňişligine
üstünlikli goşulyşmagynda möhüm orny eýeleýär. Hormatly
Prezidentimiziň hususy pudaga yzygiderli berýän kömek-goldawlary
netijesinde, milli telekeçiligiň eksport kuwwaty ep-esli artdy.
Bu gün Türkmenistan döwletimizde ýola goýlan köpugurly netijeli
hyzmatdaşlygy ösdürmek meselelerindäki işjeň orny, şonuň ýaly-da
sebitiň ýurtlarynyň mundan beýläk-de umumy abadançylygyň hem-de
rowaçlygyň bähbitlerine laýyk gelýän özara peýdaly hyzmatdaşlygy
pugtalandyrmak ugrunda uly işler alnyp barylýar.
Telekeçileriň arasyndaky göni işewür hyzmatdaşlygy höweslen
dirmek häzirki döwrüň möhüm wezipeleri bolup durýar. Hususan-da,
dostlukly ýurtlaryň telekeçileriniň we işewür düzümleriniň arasynda
söwda-ykdysady, ulag-logistika hem-de innowasion ugurlarda özara
hyzmatdaşlyk etmek maksadyna gönükdirilen işler özüniň oňyn netije
lerini berýär.
Golaýda Türkmen-türk işewürlik Geňeşiniň ýolbaşçylarynyň we
agzalarynyň gatnaşmagynda göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen
nobatdaky duşuşygy hem munuň aýdyň mysaly bolup çykyş edýär.
Duşuşykda Türkmenistanyň we Türkiýe Respublikasynyň işewürler
toparlarynyň arasyndaky hyzmatdaşlygy has-da ösdürmek bilen bagly
meseleler ara alnyp maslahatlaşyldy. Bu duşuşyga Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary, birnäçe degişli pu
daklaryň wekilleri gatnaşdylar.
Begli DURDYMÄMMEDOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
halkara gatnaşyklar bölüminiň müdiri.

MASLAHAT GEÇIRILDI
Golaýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde gura
magynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy:
hususy pudak ösüş ýoly bilen belent maksatlara tarap»
atly maslahat geçirildi. Oňa birleşmäniň işjeň agzalary,
telekeçiler gatnaşdylar.
Maslahatda hormatly Prezidentimiziň başda durmagynda «Halkyň
Arkadagly zamanasy» diýlip yglan edilen 2022-nji ýylyň türkmen tary
hyna altyn harplar bilen ýazylýandygy, ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň
ähli pudaklarynda düýpli öňegidişlikleriň gazanylýandygy dogrusynda
ky çykyşlar diňlenildi.
Maslahatda edilen çykyşlarda nygtalyşy ýaly, ýurdumyzyň dur
muş-ykdysady ösüşinde möhüm orun tutýan türkmen işewürliginiň
ähmiýeti barha pugtalanýar. Hususy işewürligi ösdürmekde döwlet
tarapyndan döredilýän ýeňillikler daşyndan getirilýän harytlaryň ornuny
tutýan önümçilikleri giňeltmekde we ýurdumyzda öndürilýän önümleriň
eksporta iberilýän möçberlerini artdyrmakda möhüm ähmiýete eýedir.
Türkmen telekeçileri döwlet tarapyndan döredilýän mümkinçiliklerden
netijeli peýdalanyp, iri taslamalary, senagat kärhanalaryny, döwrebap
söwda toplumlaryny, medeni-durmuş maksatly desgalary gurýarlar,
täze obalary, şäherleri döretmäge işjeň gatnaşýarlar.
Çykyş edenler maslahatyň ahyrynda halkymyzyň bagtyýar geljegi
ugrunda taýsyz tagallalary edýän hormatly Prezidentimiziň janynyň
sag, ömrüniň uzak bolmagyny, il-ýurt bähbitli alyp barýan beýik işleriniň
rowaçlyklara beslenmegini arzuw etdiler.
Aýna SARYÝEWA,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler partiýasynyň
Merkezi geňeşiniň jogapkär işgäri.
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Importyň ornuny tutýan önümlerimiz
ÝOKARY HIL WE BERKLIK
Önümçilik kärhanasy Mary welaýatynyň Mary
etrabynda ýerleşýän «Zemmer» hojalyk jemgy
ýeti ýokary hilli gurluşyk serişdeleriniň önüm
çiligi bilen giňden tanalýar. Hojalyk jemgyýeti
kafel üçin ýelimiň, gury gurluşyk garyndylaryň
önümçiligini alyp barýar.
«Sere» haryt nyşany bilen öndürilýän ýelimler
berkligi bilen tapawutlanýar. Önümler 25 kilogram
lyk gaplara gaplanylýar. Kafel üçin ýelimiň «Sere
fix», «Ekofix», «Serekim» ýaly görnüşleri öndürilýär.
Türkiýe Respublikasynyň enjamlary bilen enjamlaş
dyrylan kärhana sagatda 5 tonna önüm öndürmäge
ukyply. Kärhanada önümçilik, esasan, buýurmalar
esasynda alnyp barylýar.
Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig malyndan
peýdalanylýar. Kärhananyň dünýäniň iň kämil teh
nologiýalary bilen enjamlaşdyrylmagy işleriň sazla
şykly ýola goýulmagyna we önümiň hiliniň ýokary
bolmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Şeýle bolansoň,
bäsdeşlige ukyply gurluşyk serişdelerine müşderiler
tarapyndan uly isleg bildirilýär. «Sere» haryt nyşanly

önümler ýurdumyzyň gurluşyk harytlary dükanlaryn
da alyjylara ýetirilýär.
Häzirki wagtda kärhanada ýaşlaryň onlarçasy
zähmet çekýär. Olar binalaryň, ýollaryň, köprüleriň
gurluşygynda ulanylýan geodeziki ölçeg enjamlary
nyň abatlaýyş işlerini hem ýerine ýetirýärler.
«Zemmer» hojalyk jemgyýeti geljekde önümçili
giniň gerimini giňeltmegi, önümlerini daşarky bazara
çykarmagy maksat edinýär.

ISLEGLI HARYTLAR
Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy «Kendir» hususy
kärhanasynyň işiniň esasy maksady ilatyň
isleglerini kanagatlandyrmak, halkyň sarp
edýän gurluşyk harytlary bilen bazary üp
jün etmek, önümçilik işini ýokarlandyrmak
bolup durýar.
Häzirki wagtda gurulýan binalaryň, ýaşaýyş jaý
larynyň döwrebap, berk, hil taýdan ýokary derejede
bolmagynda «Kendir» hususy kärhanasynyň agzybir
işgärleriniň hem ýeterlik paýy bar. Kärhanada ýokary
hilli demir-beton konstruksiýalary üçin kebşirlenen
gözenekler, polatdan çerepisa, profnastil we ternaw
önümleri öndürilip, halka hödürlenýär. Bu önümler
dürli galyňlykda, dürli ölçeglerde bolup, olaryň islen
dik görnüşlerini müşderiler isleglerine görä sargyt
edip bilýärler.

Mundan başga-da, kärhanada polat armaturala
rynyň, armatur daňylýan simleriň, çüýleriň, profilleriň
we demir turbalaryň hem önümçiligi alnyp barylýar.
Kärhanada işler ýokary derejeli hünärmenler tarapyn
dan ýola goýlup, önümleriň hil derejesine doly kepil
geçilýär.

AÝDA 3 MILLION SANY
BANKA GAPAGY
Hormatly Prezidentimiziň döwlete dahylsyz
pudagyň ösdürilmegi üçin döredip berýän müm
kinçilikleri esasynda Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
halk hojalygynyň ähli ugurlarynda önümçilikleri
döretmek bilen uly üstünlikleri gazanýarlar.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalarynyň senagat zolagynda ýerleşýän
«Ynamly ojak» hususy kärhanasy ýeňil alýumin
den we ýeňil metaldan aýna gaplar üçin gapaklaryň
önümçiligi bilen meşgullanýar. Kärhanada dünýäniň
öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň häzirki zaman en
jamlarynyň ornaşdyrylmagy işleriň ýokary derejede
alnyp barylmagyna şert döredýär. Bu ýerde işçi-hü
närmenleriň 15-si zähmet çekýär. Olar gök-miwe

önümlerini gaplaýan ýerli kärhanalaryň sargytlary
esasynda önüm öndürýärler.
2016-njy ýylda önümçilige girişen kärhanada
«Ynamly ojak» haryt nyşany bilen öndürilýän banka
gapaklary bir gezeklik peýdalanmak üçin niýetlenen
bolup, olar berkligi, ýokary hilliligi bilen tapawutlan
ýar. Kärhana aýda 3 million sany banka gapagyny
öndürmek kuwwatyna eýe. Bu ýerde öndürilýän ha
rytlar ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň
söwda nokatlarynda müşderilere hödürlenilýär.

MULTIFILAMENTLI ÝÜPLÜKLER
«Ynamly ýörelge» hojalyk jemgyýeti
geçen ýylyň noýabrynda multifilamentli ýüp
lükleriň önümçiligini ýola goýdy. Önümçilik
kärhanasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň çägindäki Türkmenistanyň Sena
gatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzala
rynyň senagat zolagynda ýerleşýän hojalyk
jemgyýetinde Belarus Respublikasynyň
döwrebap enjamlary ornaşdyryldy.
Kärhanada multifilamentli polipropilen ýüplükleriň
aýda 2-3 müň tonnasy öndürilýär. Bu ýerde polipro
pilen ýüplügi ýerli çig maldan işläp taýýarlanylýar.
Önümçilik üçin gerekli çig mal Gyýanlydaky polimer
zawodyndan alynýar. Ýüplükler, esasan, haltalyk
matalary dokamakda we tikmekde ulanylýar. Golaý
da buýurmalar esasynda galyňlygy 3 millimetre deň
bolan multifilamentli polipropilen ýüplükleriň dürli
reňkli görnüşleri hem öndürilip başlandy. Ýigrimä
golaý işgär zähmet çekýän kärhanada öndürilýän
ýüplükler ekologiýa taýdan arassalygy, ýokary hilliligi,
reňkleriniň durnuklylygy bilen tapawutlanyp, alyjylar
tarapyndan ösen islege eýe bolýar. Önümler diňe bir
içerki bazarda ýerlenilmän, eýsem, daşarky bazara
—Türkiýe Respublikasyna eksport edilýär.
Hojalyk jemgyýeti geljekde önümçilik kuwwatyny
ýokarlandyrmagy, önümleriň görnüşlerini artdyrmagy,

öňdebaryjy daşary ýurt kärhanalary bilen hyzmatdaş
lygy ýola goýmagy maksat edinýär.

Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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Oba hojalygy
DÖWREBAP
MÜMKINÇILIKLER —
GUWANDYRYJY
NETIJELER

MIWELI BAGLAR ÖSDÜRILIP
ÝETIŞDIRILÝÄR
Ilatymyzy gök-bakja önümleri, miweler bilen
üpjün etmekde ýurdumyzyň hususyýetçileri
niň, türkmen telekeçileriniň mynasyp paýy bar.
Türkmen telekeçileri hormatly Prezidentimiziň
özleri üçin döredip berýän giň mümkinçilikle
rinden ýerlikli peýdalanyp, gök ekinleriň, mi
weli baglaryň bitginli hasylyny ýetişdirýärler.
Olaryň öndürijilikli zähmeti içerki bazarlarymy
zyň ter gök önümler, miweler bilen doly üpjün
edilmegine goşant goşýar.
Ine, şeýle oba hojalykçy telekeçileriň biri hem
Tirkeş Talaýewdir. Onuň Balkan welaýatynyň Bere
ket etrabynyň çäginde ýerleşýän ekin meýdanlary
bagçylyga ýöriteleşdirilipdir. 2019-njy ýylda 40 gektar

meýdany tutýan bu ýeriň 27 gektarynda alma, armyt,
erik, çereşnýa ýaly miweli bag nahallary oturdyldy.
Türkiýe Respublikasyndan getirilen bag nahallaryna
talabalaýyk ideg edilýär we olar damjalaýyn usulda
suwarylýar. Häzirki wagtda baglar hasyla durdy. Oba
hojalykçy telekeçi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýy
lynda bu miweli baglardan bol hasyla garaşýar.

BOL HASYL UGRUNDA
Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Ýoldaş
Geldimedowyň Daşoguz welaýatynyň Boldum
saz etrabynyň Almalyk geňeşliginiň çäginde
ýerleşýän ekin meýdany hem miweli baglaryň
dürli görnüşini öz içine alyp, bagy-bossanlyga
bürenip otyr. Onuň 3 gektar ýerinde pawlowni
ýanyň 5 müň düýbi oturdylypdyr. 8 gektarynda
alma, erik, ülje ýaly miweli baglar ösdürilip
ýetişdirilýär.
Ekin meýdanyň 3 gektaryna bolsa ýeralma eki
lip, damjalaýyn usulda suwarylýar. Bag nahallaryna
agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda wagtly-wag
tynda ideg edilýär. Olaryň ideginde biogumus dökü
ni peýdalanylýar.
Telekeçi Ýoldaş Geldimedow oba hojalygynda
ulanylýan organiki garyndylary gaýtadan işläp, eko
logiýa taýdan arassa dökünleri öndürmegiň agrobio
logik tehnologiýasyny işe girizdi. Bu ýerde biogumus
önümçiligi alnyp barylýar. Bu dökünleriň önümçiligin
de kaliforniýa (kompost) gurçuklary ulanylýar.
Biogumus özünde ösümliklere gerek bolan wita
minleri, makro we mikroelementleri, ösümligiň ösü

şini tebigy kadalaşdyryjylary jemleýär. Biogumusyň
täsiri netijesinde topragyň suw siňdirijiligi we yzgar
saklaýjylygy ýokarlanýar. Biogumusyň önümçiligi
bagbançylykda hem-de gök önüm ösdürip ýetiş
dirmekde ekologik we ykdysady nukdaýnazardan
geljegi uly ugurdyr. Oba hojalygynda goşmaça
önümleriň ulanylmagy çig malyň deňagramlylygyny
saklamaga, çykdajylary azaltmaga we daşky gurşa
wa zyýan bermezden oba hojalygynyň önümçiligini
ýokarlandyrmaga ýardam berýär.
Ýakyn geljekde ak bazarlarymyzyň gök-bakja
önümlerinden, miwelerinden doly tekjelerinde Ýol
daş Geldimedowyň ekin meýdanynda ýetişdirilýän
almadyr erigiň, üljäniň bitginli hasyly halkymyza
hödürlener.

Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe bereketli desterhanlarymyzyň bezegi
bolan datly önümleriň öz ýurdumyzda öndürilmegi
juda buýsandyryjydyr. Hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowyň taýsyz tagallalary ne
tijesinde ilatymyzy ýokary hilli azyk önümleri bilen
bolelin üpjün etmekde Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň hem go
şandy bellärliklidir. Olaryň her biri döwrebap, ýokary
tehnologiýaly, eksporta ugur alýan, ýerli çig maldan
peýdalanýan we dünýä belli haryt nyşanlary bilen
bäsleşýän önüm öndürijiler hasaplanýar. Önümçilik
kärhanasy Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etraby
nyň çäginde ýerleşýän «Gündogar akymy» hojalyk
jemgyýetiniň alyp barýan işleri hem munuň aýdyň
mysalydyr.
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda «Gündogar akymy»
hojalyk jemgyýetimizde zähmet çekýän işçi-hünärmenlerimiz ta
rapyndan öndürilýän önümleriň görnüşleri yzygiderli artdyrylyp,
işler gyzgalaňly depginde alnyp barylýar. Häzirki wagtda biziň
önümçilik binamyzda ösümlik ýagy, maýonez, kofe, mallaryň iými
öndürilýär. Hojalyk jemgyýetimize 2020-nji ýylda Ahal welaýaty
nyň Sarahs etrabynyň çäginde oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmek
üçin 6 müň gektar ýer bölünip berildi. Bölünip berlen ekin meý
danynda dolanyşyk esasynda günebakar çigidi, bugdaý öndürilip
ýetişdirilýär. Häzirki wagtda hojalyk jemgyýetimize degişli bolan
önümçilik kärhanamyzda we bölünip berlen ekin meýdanynda
onlarça hünärmen zähmet çekýär. Kärhanamyzda önümçiligiň
döwrebap ösdürilmegi täze iş orunlarynyň döremegine
mümkinçilik berýär.

«BEREKETLI DAÝHAN
ELLERINIŇ» IŞLERI ILERI
Güneşli Diýarymyzda oba hojalyk
çy telekeçileriň yhlasy bilen ýetişdirilen
önümlerimiz içerki bazarlarymyzy bezeýär.
Ýurdumyzda oba hojalyk ekinlerini ösdürip
ýetişdirip, onuň dürli görnüşlerinden bol
hasyl almakda «Bereketli daýhan elleri»
daýhan hojalygynyň direktory Resulmu
hammet Ýagşymyradow hem baý tejribe
toplady.
Ol 2015-nji ýyldan bäri oba hojalyk bilen meş
gullanyp, ýurdumyzyň bazarlaryny ýokary hilli azyk
önümleri bilen üpjün etmek boýunça üstünlikli iş
alyp barýar. Resulmuhammet Ýagşymyradow häzir
ki wagtda Balkan welaýatynyň Bereket etrabynyň
çäginden bölünip berlen ýeriň onlarça gektarynda
sogan, arpa, gowaça, bugdaý, Serdar etrabynyň

çäginde bolsa 30 gektar ýer böleginde damjalaýyn
suwaryş usulynda ýeralma ösdürip ýetişdirýär.
Häzirki wagtda onlarça adamyň zähmeti bilen ýe
tişdirilýän ekinlere agrotehnikanyň talaplaryna laýyk
ideg işleri geçirilýär. Ýakyn wagtda galla oragyna
girişilmegine, bol hasyl ýygnalmagyna garaşylýar.
«RYSGAL»

AZYK BOLÇULYGYNA GOŞANT
Ýurdumyzyň oba hojalygyny ylmy
esasda ösdürmek, ony düşewüntli pudaga
öwürmek, azyk bolçulygyny pugtalandyr
mak ugrunda döwlet tarapyndan döredi
lip berilýän mümkinçiliklerden ruhlanyp,
«Zehin açary» hususy kärhanamyzda hem
guwandyryjy işler alnyp barylýar. Kärha
namyza Daşoguz welaýatynyň Gurbansol
tan eje adyndaky etrabynyň çäginden
99 ýyl möhlet bilen ýer bölünip berildi.
Etrabyň çäginde ýerleşýän ekin ýerimiziň ýüzlerçe
gektarynda ýeralma, 41 gektarynda ýazlyk sogan,
ýüzlerçe gektarynda güýzlük sogan, 29 gektarynda
pomidor, 47 gektarynda sarymsak, birnäçe gek
tarynda bolsa kelemdir käşir, gawun-garpyz ýaly
gök-bakja ekinlerini ösdürip ýetişdirýäris. Häzirki
wagtda ekerançylyk meýdanlarynda ekinlerden ka
daly gögeriş alyndy.
Ekinlere agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda,
ideg işleri geçirilip, wagtly-wagtynda suw, dökün beril
ýär. Ekin meýdanlarynda tehnikalaryň, köpugurly oba
hojalyk gurallaryň hyzmatyndan netijeli peýdalanýa

rys. Munuň özi meýdan işlerini ep-esli ýeňilleşdirip,
ekiniň kadaly gögermegine we bol hasyl toplamagyna
ýardam edýär. Idegi ýetirilen ekinlerden bereketli ha
syla garaşýarys.
Biz, telekeçilere oba hojalyk ekinleriniň bol hasy
lyny ýetişdirip, ýurdumyzda önüm bolçulygyna go
şant goşmakda giň mümkinçilikleri döredip berýän
Arkadagly Serdarymyza alkyşly sözlerimizi aýdýarys.
Hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bol
sun, alyp barýan tutumly işleri hemişe rowaçlyklara
beslensin!
Bibijan HALLYÝEWA,
«Zehin açary» hususy
kärhanasynyň direktory.

Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, ýurdumyzyň hususy
pudagynyň wekilleri tarapyndan importyň ornuny tutýan, ýerli çig
mallarymyzy peýdalanyp taýýarlanylýan önümçilikler barha giň ge
rim alýar. Biz hem golaýda ýaglylygy 25; 30; 45; 55; 67% derejede
bolan maýoneziň önümçiligini ýola goýduk. Önümlerimiz «Günaý»
haryt nyşany bilen 800 gramlyk gaplara gaplanýar. «Günaý» haryt
nyşanly maýonezi öndürýän kärhanamyzyň sagatda
2 tonna maýonez öndürmäge mümkinçiligi bar. Önümlerimiz hä
zirki wagtda ýurdumyzyň ak bazarlarynda, söwda nokatlarynda
halkymyza elýeterli bahadan hödürlenilýär. Kärhana Hytaý Halk
Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň öňdebaryjy kompani
ýalarynyň awtomatlaşdyrylan enjamlary bilen üpjün edilen.
2019-njy ýylda «Gündogar akymy» hojalyk jemgyýetiniň önüm
çilik kärhanasynda ösümlik ýagynyň önümçiligini ýola goýduk. Biz
ösümlik ýagyny öndürmek üçin peýdalanylýan esasy çig mallaryň
biri bolan günebakar ösümligini ösdürip ýetişdirmekde, ondan bol
hasyl almakda daşary ýurtly hyzmatdaşlarymyz bilen ýakyndan
aragatnaşyk saklaýarys. Ösümlik ýagyny öndürýän kärhanamyzyň
kuwwatlylygy ýylda 18 müň tonna çigidi gaýtadan işläp,
7200 tonna arassalanan ösümlik ýagyny öndürmäge niýetlenendir.
Bu ýerde öndürilýän ösümlik ýagy «Günaý» haryt nyşany bilen
1 we 5 litrlik gaplara gaplanylýar. Mundan başga-da, hojalyk jem
gyýetimize degişli bolan önümçilik kärhanamyzda kofeleriň hem
dürli görnüşi öndürilýär. Olar 300 gramlyk göze gelüwli gaplara
gaplanyp, ýurdumyzyň söwda nokatlaryna ugradylýar.
Biz — telekeçiler üçin importyň ornuny tutýan önümleri
öndürmekde ähli mümkinçilikleri döredip berýän hormatly
Prezidentimize köp sagbolsun aýdýarys. Arkadagly Serdarymyzyň
jany sag, belent başy aman bolsun!
Hudaýberdi HANGELDIÝEW,
«Gündogar akymy»
hojalyk jemgyýetiniň direktory.
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SANLY ULGAM

EKERANÇYLYK

«AWTOYOLY.COM.TM» YGTYBARLY PLATFORMA

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA

Sanly ulgamyň mümkinçilikleri
biziň durmuşymyza giňden ornaş
dy. Gündelik sarp edilýän azyk
önümleri, hojalyk harytlary bilen
bir hatarda, awtoşaýlaryň on
laýn hödürlenilmegi biziň işimizi
has-da aňsatlaşdyrdy. Awtoşaýla
ry we awtoulag hyzmatlaryny bir
elektron ulgamda ýerleşdirmegi
başaran onlaýn söwda marketleri
niň biri hem «Awtoýoly» awtoulag
hyzmatlary we söwda dükanydyr.
«Awtoýoly» awtoulag hyzmatlary
we söwda dükany müşderilere awtou
lag serişdelerini we awtoulag hyz
matlaryny hödürläp gelýär. Bu söwda
dükany awtoulaglar üçin zerur bolan
awtoşaýlaryň, ätiýaçlyk şaýlaryň,
tekerleriň, awto ýaglaryň, ulaglaryň
elektronika serişdeleriniň, akkumul
ýatorlaryň, awtohimiýa serişdeleriniň,
reňk berijileriň, gurallaryň we enjam
laryň, şeýle-de awto hyzmatlaryň giň
toplumyny halka hödürleýär.
Müşderiler onlaýn dükanyň
«awtoyoly.com.tm» web-sahy
pasynda we ykjam goşundysynda
awtoulaglary abatlamak üçin zerur
zatlary tapyp bilerler. Ykjam goşun
dyny «Google Play» we «App store»

arkaly telefona, planşete, kompýutere
ýüklemek mümkin.
«awtoyoly.com.tm» internet
saýtyndan satyn alnan harydyň ýada peýdalanylan hyzmatyň tölegini
nagt we nagt däl görnüşde, şeýle-de
dükanyň ýörite ball kartyndaky ballar
arkaly hem töläp bolýar. Eltip bermek
hyzmaty ýurdumyzyň ähli welaýat
larynda, hepdäniň ähli gününde
we günüň islendik wagtynda amala
aşyrylýar.

riýa, çagalar we eneler üçin, kitaplar,
sowgatlyk harytlar, haýwanlar üçin  
bölümler bar. Her harydyň aýratyn
bölümde ýerleşdirilmegi we süzgüç
leriň bolmagy müşderä özüne gerek
bolan zady aňsat tapmaga, haryt
barada gerekli maglumatlary almaga
ýardam edýär. Eltip bermek hyzma
ty hepdäniň ähli günlerinde amala
aşyrylýar. Şeýle-de häzirki wagtda
welaýatlarda hem eltip bermek hyz
maty ýola goýuldy. Marketpleýsde
aýyň dowamynda yzygiderli söwda
edýän müşderilere birnäçe dereje
lere çykmak arkaly, harytlary köp
möçberdäki arzanlaşyk bilen satyn
almak mümkinçiligi bar. Tölegler ha
ryt müşderiniň eline gowşan mahaly,
nagt we nagt däl görnüşinde amala
aşyrylýar.
«Gerekli.tm» onlaýn söwda meý
dançasy müşderileriň islegini kana
gatlandyrmak maksady bilen, pikir
soraşmalary, sowgatly söwdalary, ak
siýalary yzygiderli geçirýärler. Häzirki
wagtda müşderilere hödürlenilýän
hyzmatlaryň gerimi barha giňeýär.
Aýyň dowamynda iki gezek hepdä
niň çarşenbe güni geçirilýän «Gerekli
gün» söwdasy aýratyn gyzyklylygy
bilen tapawutlanýar. Onda ähli haryt
larda bellibir derejede, tapawutlanan
derejä çykan müşderilere bolsa mega
arzanlaşyklar garaşýar.

ISLEGLI EL IŞLERI
Telekeçi Anna Solta
nowa «Annanas» haryt
nyşanly dürli hildäki
ýüplüklerden zenanlar
üçin örme torbalary tikip
taýýarlaýar. Sargyt esa
synda ýerine ýetirilýän el
iş önümleri dürli reňkler
de we dizaýnda, şeýle-de
türkmen milli nagyşlary
bilen bezelip ýerine ýe
tirilýär.
Häzirki wagtda el işlerine
bolan isleg barha artýar.
«Annanas» haryt nyşanly
zenanlar üçin örme torba
lary özüniň ýeňilligi, reňk
sazlaşygy we götermäge
oňaýlylygy bilen aýratyn
tapawutlanýar.
Telekeçi zenan örme
işleri bilen 2019-njy ýyldan
bäri meşgullanyp gelýär.
Jut ýüplüginden we po
liefir sapagyndan örülýän
önümleriň arasynda dürli

SOGANDAN SOŇ
HAÝSY EKINI EKIP BOLÝAR?
Güneşe baý ýurdumyzyň toprakhowa şertleri ene topragymyzdan
dürli gök we bakja ekinlerini, däneli,
ot-iýmlik ekinleri, gowaçany, miweli
baglaryň dürli görnüşlerini ösdürip
ýetişdirip, olardan ýokary hasyl almaga
mümkinçilik berýär. Oba hojalyk
maksatly ekerançylyk ýerlerini netijeli
peýdalanyp, ekinlerden ýokary hasyl
almak möhüm meseleleriň biri bolmak
bilen, güýzlük ekinlerden, şeýle-de
öňki ekinlerden boşan ýerlere ýene
ekin ekip, olardan bol hasyl almaga
mümkinçilik bolýar.

«GEREKLI.TM» ONLAÝN SÖWDA MEÝDANÇASY

Sanly ulgamyň, sanly tehnologiýa
nyň gazananlarynyň durmuşymyza
giňden ornaşmagy netijesinde söwda
we hyzmatlar ulgamy ýokary işjeňlige
eýe bolýar. Häzirki wagtda ýurdumy
zyň ähli künjeklerinde sanly ulgamyň
mümkinçilikleri yzygiderli ornaşdy
rylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda hem
elektron söwda, eltip bermek hyzmaty
gün-günden barha kämilleşýär.
«Gerekli.tm» onlaýn söwda
meýdançasy birnäçe ýyldan bäri
ýüzlerçe ýerli we daşary ýurt brend
leriniň 15 müňden gowrak harydyny
halka hödürleýär. Marketpleýsde
elektron enjamlar, iýmit önümleri,
hojalyk tehnikasy, hojalyk harytla
ry, gözellik serişdeleri, kanselýariýa
harytlary, awtoulaglar üçin, gurluşyk
üçin, egin-eşikler, güller, öý we bag
üçin, derman serişdeleri, parfýume

2022-nji ýylyň 30-njy maýy, duşenbe

Häzirki wagtda soganyň ýazky hasyly
ýygnalýar. Sogandan boşan ýerlere ösüş
döwri gabat gelýän soganlar maşgalasy
na degişli bolmadyk ekinleri ekip, ýerden
netijeli peýdalanyp bolar. Başgaça aýdylan
da, sogan ekilip, ondan boşan ýerlere dürli
ot-iýmlik maksatly däneli ekinleri, bakja ekin
leri, gök ekinleri ekip, olardan gowy hasyl
almaga mümkinçilik bar. Ot-iýmlik maksatly
däneli ekinlerden mekgejöwen, dary, sudan
oty, bakja ekinlerinden gawun, garpyz, kädi,
gök ekinlerden pomidor, hyýar, burç, badam
jan ýaly ekinleri tohumlary we şitilleri bilen,
şeýle-de giçki kelemi, gök otlary ekip, ideg
edip, bol hasyl alyp bolýar.
Gök we bakja ekinlerini ekmek üçin öňki
ekinden boşan ýerler ekişe taýýarlanýar,
ýagny sürüm işi geçirilip, tekizlenýär we ekiş
joýalary çekilýär. Ekişden öň her gektara
joýalar boýunça 700 m3 yzgar suwy tutulýar.
Keşiň üstüne tohumlar gämiklenip ekilýär.
Ekiş üçin dok we doýgun, şikeslenmedik to
humlar saýlanyp alynmalydyr. Şeýle-de gök
ekinleri şitiller arkaly hem ekip bolýar.
Biziň ýurdumyzyň toprak-howa şertle
rinde ösdürip ýetişdirmek üçin pomidoryň
«Köpetdag», «Gök ýaýla», «Pälwan»,
«Watan», «Serdar», burçuň «Dar Taşkent»,
«Kapitoşka», «Pil holtumy», «Astrahan
147», badamjanyň «Ýerli Gypjak», «Awro
ra», hyýaryň «Gäwers-3», «Ahal» sortlary,
gawunyň waharman, gyzyl gülaby, alma

gülaby, sary gülaby, igde ýaprak, kyrkgün
lük, kädiniň palaw kädi, ýerli daş kädi, ispan
kädi ýaly görnüşleri, garpyzyň «Serdar»,
«Bahar», «Gyşlyk-344», «Jeýhun», «Bitin
ýaprak», giçki kelemiň «Bagyr», «Apşeron»,
«Gribow-147», «Slawa 1305» sortlary ula
nylýar. Ösüş döwründe ideg işleri talabala
ýyk ýerine ýetirilende, pomidordan 370—480
s/ga, burçdan 220—240 s/ga, badamjandan
350—400 s/ga, hyýardan 200—250
s/ga, gawundan 130—180 s/ga, garpyzdan
180—200 s/ga, kädiden 200—250 s/ga çenli
hasyl almaga mümkinçilik berýär.
Gök we bakja ekinleri kadaly howa we
suw çalşygy bolan topraklarda gowy ösýär.
Ekinleriň ösüş döwründe wagtly-wagtynda
ösüş suwlaryny tutup, haşal otlardan arassa
lamak işini geçirip durmaly. Eger şitiller bilen
oturdylan bolsa, ekişiň öň ýanyndan beril
ýän yzgar suwundan başga-da, ekişiň yz
ýanyndan düýp tutuş suwy berilýär. Bu suwy
ösümlikler gowy düýp tutýança, her 2-3
günden gaýtalap durmaly bolýar. Şeýle-de
ekinleriň ösüş döwründe 3-4 gezek hatarara
bejergileri geçirilmelidir.
Gök-bakja ekinleri iýmit maddalaryny
bütin ösüş döwründe kabul edip durýar.
Esasan hem ösüşe başlaýan, gülleýän,
miwe getirip başlaýan wagty iýmite talaby
has ýokarlanýar. Şonuň üçin ekinlerden bol
hasyl almakda olaryň ösüş döwründe mine
ral dökünler bilen goşmaça iýmitlendirmek
möhümdir. Pomidor, hyýar, burç, badamjan,
bakja ekinleri ösüş döwründe 2-3 gezek
goşmaça iýmitlendirilýär. Goşmaça iýmit
lendirmekde karbamid, ammiak selitrasy,
superfosfat dökünleri peýdalanylýar. Gök
ekinler hasylynda nitrat dökünleri toplanmaz
ýaly möçberlerde berilmeli. Fosforyň muk
daryny bolsa azota görä, 1 : 0,8 gatnaşykda
bermeli.
Gök-bakja ekinleriniň hasyly el bilen
ýygnalyp alynýar. Hasyl ýygymy miweleriň
ýetişişine görä tapgyrlaýyn geçirilýär.
Bahar ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň talyby.

SAGL YG YM — BAŞ BAÝL YG YM

KADALARY BERJAÝ EDELIŇ!

görnüşdäki we dürli ululyk
daky ýantorbalar, kosmetiki
haltajyklar, güldanlar, bezeg
halyçalary, tabaklaryň aşa
gyna niýetlenen halyçalar,
egin-eşik we asma sebetler,
dürli şekildäki hem-de ulu
lykdaky aksessuarlar bar.
Örmede peýdalanylýan jut
ýüplügi ekologiýa taýdan
arassalygy, poliefir sapagy
bolsa önümiň reňkleriniň
köpdürli görnüşde bolma
gy we berkligi üçin satyn
alýarlar. Jut dokma süýümi

jut ösümliginden alynýar.
Soňky wagtlarda bu mate
rial dizaýnerler we model
ýerler tarapyndan uly isleg
bildirilýän çig mal bolup, ol
döwrebap bezeglerde giň
den ulanylýar. Telekeçiniň el
işlerine bolan isleg güngünden artýar. Häzirki wagt
da tomus möwsümi üçin el
işleriniň täze toplumynyň
üstünde işlenilýär.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

Saglygy aýap saklam ak üçin sag
dyn durmuş ýörelgesini berjaý etmek
zerurdyr.
ü Dogry iýmitleniň! Witaminlere baý gök
önümleri we miweleri köpräk iýiň! Olary iý
mezden ozal, gowy edip ýuwmagy ýatdan
çykarmaň! Tagamlary talabalaýyk we dogry
taýýarlaň!
ü Her gün azyndan 2 litr arassa suw içiň!
ü Arassaçylyk düzgünlerini berjaý ediň!
Daşardan geleniňizde, nahardan öň we soň,
eliňizi sabynlap ýuwuň!
ü 8 sagatdan az bolmadyk kadaly uky
ňyzy alyň!

ü Daşary çykanyňyzda, agyz-burun ör
tüklerini dakynmagy ýatdan çykarmaň! Örtügi
talabalaýyk, dürs dakynyň!
ü Jemgyýetçilik ýerlerinde 2 metr howp
suz aralygy saklaň!
ü Öý we iş otaglaryňyzyň penjirelerini
açyp, ýelejiredip, howasyny çalşyp duruň!
ü Üzärlik tütedip, zyýansyzlandyryş se
rişdeleri bilen arassaçylyk işlerini yzygiderli
geçirip duruň!
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 — 109469.

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

Bäsleşige gatnaşmak üçin oňa gatnaşmak islegi
barada dalaşgäriň doly maglumatlary görkezilen
ýazmaça arza bermek talap edilýär.
Isleg bildirýän taraplaryň arzalary we teklipleri
bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de Türkmenistanyň
Söwda-senagat edarasynyň edaranyň agzalary bilen
işlemek we halkara hyzmatdaşlygy bölüminde hasaba
alynýar.
B ä s l e ş i g i ň t e r t i b i w e a r z a n y ň n u s g a s y
www.cci.gov.tm web sahypasynda ýerleşdirilendir.
Arzalar we eskizler bildiriş çap edilen gününden,
2022-nji ýylyň 1-nji iýulyna çenli kabul edilýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheri,
Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 39-88-90, 39-88-91, 39-88-92.
E-mail: ccitm.int@gmail.com

RAÝATLARYŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurluşygy
alnyp barylýan Aşgabat şäheriniň Gurtly ýaşaýyş
toplumynyň we Ahal welaýatynyň täze, döwrebap
edara ediş merkeziniň gurluşyklaryna şu aşakdaky
hünärler boýunça ussalar we ussalar toparlary
işe çagyrylýar:
● Elektrikler;
● Kafel goýujylar;
● Mermer we granit
    ussalary;
● Alýumin aýna we
    gapy gurnaýjylar;
● Bezeg-timarlaýjylar;
● Santehnikler;

● Kebşirleýjiler;
● Alçypan, asma
    potoloklary
    gurnaýjylar;
● Beton guýujylar;
● Laminat
    düşeýjiler we
    beýleki işçiler.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.

BILDIRIŞ
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «Birleşme-Gurluşyk» jemgyýetçilik
birleşiginiň kärhanasy tehniki gözegçilik hünäri
boýunça hünärmenleri işe çagyrýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.

S/b 209211000120

TÜRKMENISTANYŇ SÖWDA-SENAGAT
EDARASY «TÜRKMENISTANDA
ÖNDÜRILEN» MILLI NYŞANYNY
(LOGOTIP) IŞLÄP TAÝÝARLAMAK
BOÝUNÇA BÄSLEŞIK YGLAN EDÝÄR

