GURBAN BAÝRAMYŇYZ
GUTLY BOLSUN, EZIZ ILDEŞLER!
ILDEŞLER!

Hepdelik gazet		

2010-njy ýylyň 17-nji sentýabryndan bäri çykýar		

Möçberi 8 sahypa

2022-nji ýylyň 11-nji iýuly

Duşenbe

¹ 28 (618)

TÜRKMENISTANYÒ MINISTRLER KABINETINIÒ GIÒIŞLEÝIN MEJLISI

8-nji iýuld
 a h o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisini
geçirdi. Onda ýurdumyzyň halk hojalygynyň pudaklarynda
şu ýylyň geçen alty aýynda alnyp barlan işleriň jemi jem
lenildi, şonuň ýaly-da, Prezident maksatnamalarynyň we
ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmek boýunça
kabul edilen beýleki maksatnamalaryň ýerine ýetirilişi ara
alnyp maslahatlaşyldy. Şeýle-de şu ýylyň ikinji ýarymy
üçin wezipeler kesgitlenildi. Mejlisde degişli ýolbaşçyla
ryň hasabatlary diňlenildi we ýerine ýetirilen işlere anyk
baha berildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekil
leri, welaýatlaryň häkimleri, ýokary okuw mekdepleriniň
rektorlary, gazetleriň we žurnallaryň redaktorlary hem-de
beýleki ýolbaşçylar çagyryldy.
Mejlisiň barşynda Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary M.Muhammedow şu ýylyň birinji ýarymyndaky
makroykdysady görkezijiler barada hasabat berdi. Geçen
döwürde ykdysadyýetiň ähli pudaklarynyň we sebitleriň
durnukly ösüşini üpjün etmäge gönükdirilen toplumlaýyn
çäreler amala aşyryldy. Jemi içerki önümiň 6 göterim
ýokarlanmagy munuň aýdyň subutnamasydyr. 2021-nji
ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, jemi öndürilen

önüm 11,5 göterim artdy. Şu ýylyň alty aýy boýunça bölek
satuw haryt dolanyşygy, geçen ýylyň degişli döwri bilen
deňeşdirilende, 10,4 göterim, daşary söwda dolanyşygy
bolsa 40 göterim köpeldi. Ýurdumyzyň iri we orta kärha
nalarynda ortaça aýlyk zähmet haky, 2021-nji ýylyň degişli
döwri bilen deňeşdirilende, 10,4 göterim ýokarlandy. Aýlyk
zähmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talyp
haklary doly maliýeleşdirildi.
Soňra ykdysadyýet, maliýe, bank toplumyna girýän mi
nistrlikler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary tarapyndan
«Türkmenistanda 2019 — 2025-nji ýyllarda sanly ykdysa
dyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasynda» hem-de «Türkme
nistanda sanly ykdysadyýeti ösdürmegiň 2021 — 2025-nji
ýyllar üçin Döwlet maksatnamasynda» bellenen çäreleriň
ýerine ýetirilişi barada hasabat berildi.
Wise-premýer geljek ýylyň Döwlet býujetiniň taslama
synyň çäklerinde ministrlikleriň we pudaklaýyn dolandyryş
edaralarynyň maliýe-hojalyk işiniň deslapky hasaplamala
ryna geçirilen seljermeleriň netijeleri barada hasabat berdi.
Resminama laýyklykda, 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan
edara-kärhanalaryň işgärleriniň zähmet haklaryny, raýat
laryň pensiýalaryny hem-de döwlet kömek pullaryny, talyp

we diňleýji haklaryny ýokarlandyrmak teklip edilýär. Şunuň
bilen baglylykda, döwlet Baştutanymyzyň garamagyna
degişli Permanyň taslamasy hödürlenildi.
Horm atly Prez id ent im iz başg a işe geçm eg i seb äp
li, M.Muhammedowy Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
ykdysady, bank we halkara maliýe guramalary mesele
leri boýunça orunbasary wezipesinden boşatdy. Döwlet
Baştutanymyz bu wezipä H.Geldimyradowy belläp, ony
Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň rek
tory wezipesinden boşatdy we degişli Permanlara gol çekdi.
Döwlet Baştutanymyz mejlise gatnaşyjylara ýüzlenip,
ozalky beren tabşyrygyna laýyklykda, 2022 — 2028-nji
ýyllarda ýurdumyzy durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
Maksatnamasynyň hem-de Oba milli maksatnamasynyň
taslamalarynyň taýýarlanandygyny, bu Maksatnamalar
da Garaşsyz ýurdumyzyň ýakyn ýedi ýyl üçin ykdysady
strategiýasynyň ileri tutulýan ugurlarynyň bellenilendigini,
mähriban halkymyzyň abadançylygyna we gülläp ösme
gine gönükdirilen beýik başlangyçlary hem-de giň gerimli
özgertmeleri amala aşyrmagyň taslamalarynyň beýan
edilendigini nygtady.
Gahryman Arkadagymyzyň döwlet ähmiýetli beýik baş
langyçlary esasynda 2008-nji ýyldan başlap ýurdumyzda
Oba milli maksatnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Maksatnama esasynda 2008 — 2022-nji ýyllarda binalaryň
we desgalaryň 900-den gowragy guruldy hem-de ulanma
ga tabşyryldy. Bar bolan inženerçilik ulgamlarynyň durky
täzelendi, täzeleriniň 72 müň 200 kilometri çekildi diýip,
döwlet Baştutanymyz «Türkmenistanyň Prezidentiniň ýur
dumyzy 2022 — 2028-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň Maksatnamasyny» hem-de «Türkmenistanyň
Prezidentiniň obalaryň, şäherçeleriň, etraplardaky şäherleriň
we etrap merkezleriniň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini
özgertmek boýunça 2028-nji ýyla çenli döwür üçin Milli mak
satnamasyny» tassyklamak hakynda Kararlara gol çekdi.
Siziň bilşiňiz ýaly, biziň alyp barýan syýasatymyzyň
esasynda «Döwlet adam üçindir!» diýen şygar durýar
diýip, hormatly Prezidentimiz belledi hem-de 2023-nji ýy
lyň ýanwaryndan «Türkmenistanda zähmet haklarynyň,
pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talyp we diň
leýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda»
Permana gol çekdi.
Döwlet Baştutanymyz indiki ýylyň býujeti barada aýdyp,
bu işi tamamlamagyň hem-de 2023-nji ýyl üçin Döwlet býu
jetiniň taslamasyny Milli Geňeşiň garamagyna ibermegiň
zerurdygyny belledi. Baş maliýe meýilnamasynda Türkme
nistanyň Prezidentiniň Permanyna laýyklykda zähmet hak
larynyň, pensiýalaryň, talyp haklarynyň we döwlet kömek
pullarynyň, şeýle hem beýleki birnäçe durmuş tölegleriniň
möçberlerini ýokarlandyrmagy göz öňünde tutmagyň, her
etrapda we şäherde mätäçlik çekýän adamlara ýaşaýyş
(Dowamy 2-nji sahypada)

TÜRKM EN IST AN YŇ PREZ ID ENT I SERD AR BERDIMUHAMEDOWA
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda atababalarymyzyň asylly ýörelgelerine, däp-dessurla
ryna hormatyň nyşany hökmünde ýokary derejede
bellenilýän mukaddes Gurban baýramy mynasybetli
tüýs ýürekden gutlaýarys.
Müňýyllyklar yň dow amynda kämilleşip, hal
kymyzyň kalbyna hem ruhy durmuşyna ornaşan
asylly däp-dessurlarymyzyň, ynsanperwerlige we
ýagşylyga ýugrulan baýramlarymyzyň gymmaty
barha ýokarlanýar. Olar milli jebisligimiziň hem-de
agzybirligimiziň has-da pugtalandyrylmagyna ýar
dam berýär. Gurban baýramy türkmen halkynyň
ruh y-ahlak gymm atlyklar yn y aýawly saklam ak,
ata-babalarymyzdan miras galan sahawatlylyk,
hoşniýetlilik, ynsanperwerlik ýaly asylly ýörelgeleri
özünde jemleýär.

Siziň parasatly baştutanlygyňyzda bu mukaddes
baýram milli jebisligimiziň, agzybirligimiziň has-da
pugtalandyrylmagyna ýardam berýär. Bu ajaýyp
baýram döwürleriň, nesilleriň we medeniýetleriň ara
syndaky arabaglanyşygy üpjün edýän, musulman
dünýäsini, şol sanda türkmen halkyny ruhy-ahlak
taýdan bitewülige we tämizlige, päk tagat-ybadata
çagyrýan baýramlaryň biridir.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Gurban baýramy adamzadyň ahlak-edep ýö
relgelerini, dogruçyllygy, hoşniýetliligi we päkligi
ündeýän baýramlaryň biri bolmak bilen, Gündogar
halklarynyň, şol sanda türkmen halkynyň asyrlar
boýy kämilleşdirip, nesilden-nesle geçirip gelen
medeni-ruhy mirasyny, ahlak ýörelgelerini, ynsan
perwerlik we dostluk hakyndaky dünýägaraýyş

laryny, däp-dessurlaryny, urp-adatlaryny özünde
jemleýän, täze many-mazmun bilen baýlaşdyrylan
ajaýyp baýramdyr.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi egsilmez ruhy joşguna beslenip, ýokary de
rejede bellenilip geçirilýän mukaddes Gurban baý
ramy bilen ýene bir ýola tüýs ýürekden gutlaýarys.
Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, mertebäňiziň
belent bolmagyny, ýurdumyzyň ýagty geljeginiň
hatyrasyna alyp barýan beýik işleriňiziň, halklary
birek-birege ýakynlaşdyrýan başlangyçlaryňyzyň
rowaç almagyny arzuw edýäris.

Sizi çuňňur hormatlamak bilen,

Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary.
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Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW:

Türkmenistanda zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň,
talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini ýokarlandyrmak hakynda

— Ykdysadyýetimizi diwersifikasiýa ýoly
bilen ösdürmegiň çäklerinde biz importy
çalyşýan harytlary özümizde öndürmegiň,
eksporta iberilýän önümleriň möçberlerini
artdyrmagyň döwlet maksatnamalaryny
üstünlikli durmuşa geçirýäris.

«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022 — 2052-nji ýyllarda dur
muş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» göz öňünde tutulan wezipeleri üstünlikli
durmuşa geçirmek we ilatymyzyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini, durmuş taýdan goraglylygyny mundan
beýläk-de ýokarlandyrmak maksady bilen, karar edýärin:
1. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan:
I) býujetden maliýeleşdirilýän edaralaryň, hojalyk hasaplaşygyndaky kärhanalaryň we jemgyýetçilik
birleşikleriniň işgärleriniň aýlyk zähmet haklarynyň;
II) pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň;
III) talyp we diňleýji haklarynyň möçberlerini 10 göterim ýokarlandyrmaly.
2. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan:
I) Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň pensiýalarynyň aýda iň pes möçberini 1880 manat möç
berde;
II) Beýik Watançylyk urşuna gatnaşyjylaryň ýanýoldaşlarynyň we tylda zähmet çekenleriň pensiýa
larynyň aýda iň pes möçberini 550 manat möçberde;
III) pensiýanyň iň pes möçberini kesgitlemek üçin binýatlyk ululygy 450 manat möçberde;
IV) döwlet kömek pullaryny hasaplamak üçin binýatlyk ululygy 430 manat möçberde bellemeli.
3. Türkmenistan boýunça iň pes aýlyk zähmet hakyny 1160 manat möçberde bellemeli we ony aýlyk
zähmet haklaryny düzgünleşdirmek üçin ulanmaly.
4. 2023-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan döwlet häkimiýet edaralarynyň, ýerine ýetiriji häkimiýetiň ýerli
edaralarynyň we ýerli öz-özüňi dolandyryş edaralarynyň, harby we hukuk goraýjy, kazyýet edaralary
nyň, gazetleriň we žurnallaryň redaksiýalarynyň hem-de jemgyýetçilik birleşikleriniň, şeýle-de olaryň
esasy gurluş birlikleriniň ýolbaşçylarynyň aýlyk zähmet haklarynyň möçberlerini şu Permana 1 — 7-nji
goşundylara laýyklykda tassyklamaly.
5. Zähmet haklaryny ýokarlandyrmagy edaralaryň, kärhanalaryň we guramalaryň gurluşyny kämilleş
dirmegiň, önümçilik kuwwatlyklaryndan peýdalanmagyň netijeliligini we işgärleriň zähmet öndürijiligini
ýokarlandyrmagyň, peýdalanylmaýan içerki mümkinçilikleri ulanmagyň hasabyna üpjün etmeli.

Türkmenistanyň Prezidenti
Serdar BERDIMUHAMEDOW.
Aşgabat şäheri, 2022-nji ýylyň 8-nji iýuly.

TÜRKMENISTANYÒ MINISTRLER
KABINETINIÒ GIÒIŞLEÝIN MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

jaýlaryny gurmak üçin serişdeleri-de hökman bel
lemegiň wajypdygyna üns çekildi. Şoňa görä-de,
döwlet Baştutanymyz kabul edilen Maksatnamalara
laýyklykda, ýurdumyzy durmuş-ykdysady we medeni
taýdan ösdürmegi üpjün etmek boýunça degişli işleri
güýçlendirmegi, jemi içerki önümiň ösüş depginini
saklap galmagy, döwletiň girdejilerini mundan beý
läk-de artdyrmagy hem-de ykdysadyýetde bazar
gatnaşyklaryny ösdürmegi tabşyrdy.
Döwlet emlägini hususylaşdyrmagy giň gerimde
dowam etdirmek, degişli ministrlikleriň we pudakla
ýyn dolandyryş edaralarynyň, welaýatlaryň hem-de
şäherleriň häkimlikleriniň hususylaşdyrylan desgala
rynyň sanyny artdyrmak ilkinji nobatdaky wezipeleriň
hatarynda kesgitlenildi. Ýurdumyzyň pul ulgamyny
ösdürmegiň hem-de maliýe serişdelerini dolandyrma
gyň kämilleşdirilmeginiň, ykdysadyýetiň pudaklaryna
gönükdirilýän karz serişdeleriniň netijeli ulanylmagy
nyň zerurdygy bellenildi.
Soňra hormatly Prezidentimiz döwlet syýasatyn
da zähmet serişdelerini netijeli dolandyrmak hem-de
zähmet bazarynyň meselelerini utgaşdyrmak boýunça
çäreleriň esasy orny eýelemelidigini nygtady. Şunuň
bilen baglylykda raýatlaryň zähmet çekmäge bolan
konstitusion hukuklaryny amala aşyrmak üçin şertleri
döretmek, täze iş orunlaryny açmak tabşyryldy.
Biz ýurdumyzyň karz-pul ulgamyna seretme
lidiris hem-de maliýe serişdelerini dolandyrmagy
gowulandyrmalydyrys diýip, döwlet Baştutanymyz
ykdysadyýetimize gönükdirilen karz serişdeleriniň
netijeli ulanylmagynyň üpjün edilmegini tabşyrdy. Milli
pulumyzyň hümmetini ýokarlandyrmak, daşary ýurt
walýutasy bilen geçirilýän amallary düzgünleşdirmek
we gözegçilik etmek boýunça degişli işleri hemişe ge
çirip durmak tabşyryldy. Bütindünýä banky, Aziýanyň
Ösüş banky, Yslam Ösüş banky, Ýewropanyň Täze
leniş we ösüş banky hem-de beýleki halkara maliýe
institutlary bilen hyzmatdaşlygy dowam etdirmegiň
zerurdygyna aýratyn üns çekildi.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda Kiçi we orta
telekeçiligi goldamagyň gaznasynyň işini güýçlen
dirmegiň wajypdygyny belläp, bu mesele boýunça
teklipler i taýý arlam ak bab atd a görk ezm e berd i.
Şeýle-de döwlet Baştutanymyz ykdysadyýetimiziň
pudaklaryny durnukly ösdürmek üçin zerur çäreleri
görmegi dowam etdirmegi, dünýäde emele gelen
çylşyrymly ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetine
ýetirýän täsirini düýpli seljermegi tabşyrdy.
Min istrler Kab in et in iň Başlyg yn yň orunb as ar y
B.Atdaýew söwda we dokma toplumynyň ministrlikle
rinde, telekeçilik ulgamynda şu ýylyň ýanwar — iýun
aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň jemleri barada ha

sabat berdi. Hasabat döwründe Söwda we daşary
ykdysady aragatnaşyklar ministrligi boýunça söwda
dolanyşygynyň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bilen
deňeşdirilende, 100,3 göterime, önüm öndürmegiň
ösüşi bolsa 105,6 göterime barabar boldy. Dokma
senagaty ministrliginiň edaralarynda taýýarlanan
önümleriň, şol sanda pagta ýüplüginiň, matalaryň
önümçiliginiň ösüşi, geçen ýylyň degişli döwri bi
len deňeşdirilende, degişlilikde, 136 göterime we
128,7 göterime deň boldy. Tikin we trikotaž önümle
riniň ösüşi 115,8 göterime, gön önümçiliginiň ösüşi
bolsa 107,9 göterime barabar boldy.
«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň kärhanalarynda
haly önümçiliginiň meýilnamasy 116,2 göterim ýerine
ýetirildi. Döwlet haryt-çig mal biržasynda hasabat
döwründe söwda geleşikleriniň 149-sy geçirilip, şo
larda 18 müň 255 şertnama hasaba alyndy. Söwdasenagat edarasy boýunça şu ýylyň ýanwar — iýun
aýlarynda ýerine ýetirilen işleriň ösüşi 104,1 göterime
deň boldy. Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bo
ýunça oba hojalyk we azyk önümleriniň önümçiliginiň
ösüşi şu ýylyň alty aýynda 167,9 göterime, senagat
önümçiligi bolsa 110,1 göterime barabar boldy.
Hormatly Prezidentimiz wise-premýere we bu top
lumyň ýolbaşçylaryna ýüzlenip, toplumda sarp ediş
harytlarynyň, aýratyn-da, oba hojalyk pudagynda ön
dürilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak boýunça
işleriň güýçlendirilmelidigini aýdyp, wise-premýere
her gün azyk harytlary bilen üpjünçiligiň ýagdaýyna
baha berip durmagy tabşyrdy. Dünýä ykdysadyýe
tindäki ýagdaýlara baglylykda, içerki bazaryň azyk
we ilkinji nobatda zerur bolan beýleki harytlar bilen
üpjünçiligi gowulandyrylmalydyr.
Döwlet Baştutanymyz Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň kärhanalaryna zerur kömegi bermek
hem-de kiçi, orta we iri telekeçiligi mundan beý
läk-de goldamak boýunça anyk görkezmeleri berdi.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzda öndürilýän ýo
kary hilli azyk we dokma önümleriniň eksportyny
giňeltmegiň, daşary ýurtlar bilen söwda gatnaşykla
ryny pugtalandyrmagyň, şeýlelikde, Söwda-senagat
edarasynyň işini güýçlendirmegiň möhüm talap bolup
durýandygyna ünsi çekip, döwletimiziň dokma sena
gatyna köp möçberde serişdeleri gönükdirendigini göz
öňünde tutup, pudagyň kärhanalarynyň öndürijiligini
hem-de düşewüntliligini ýokarlandyrmagy tabşyrdy.
Döwlet Baştutanymyz ähli ildeşlerimizi mukaddes
Gurban baýramy bilen tüýs ýürekden gutlady we
hemmelere iň gowy arzuwlaryny beýan etdi.
Mejlisiň dowamynda döwlet durmuşynyň beýleki
möhüm meselelerine-de garalyp, olar boýunça de
gişli çözgütler kabul edildi.
«RYSGAL»

TÜRKMEN
TELEKEÇILERINDEN
DÜNÝÄ BAZARLARYNA
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe
Türkmenistan okgunly ösýän, özüniň ýokary hilli, islegli önümle
rini daşarky bazarlara yzygiderli eksport edýän, beýleki ugurlar
bilen bir hatarda, dünýäniň söwda ulgamynda hem ygtybarly
hyzmatdaş hökmünde giňden tanalýan ýurda öwrüldi. Bu gün
islendik türkmen bazarynda ýa-da söwda merkezinde, şeýle-de
dükanlarynda, onlaýn söwda meýdançalarynda importyň ornuny
tutýan harytlaryň üstünligini aýdyň görmek bolýar. Söwda nokat
larynyň aglabasyndaky önümler toplumynyň köp göterimini milli
nyşanly harytlarymyz eýeleýärler. Içerki bazarlarymyzyň ýerli
önümlerimiz bilen üpjünçiliginiň artmagy, eksportymyzyň ösme
gine hem täsir edýär. Şunda hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedowyň ykdysady strategiýasyndan gelip
çykýan wezipeleri birkemsiz berjaý edýän hususy ulgamyň
wekilleriniň paýy uludyr.

H

äzirki wagtda milli ykdysa
dyý et im iz iň önümç ilik we
eksp ort mümk inç ilikler in i
ösd ürm ek, oňyn töleg we söwd a
deňagramlylygyny üpjün etmek, ýur
dumyzda öndürilen harytlaryň dünýä
bazarlarynda bäsdeşlige ukyplylygyny
ýokarlandyrmak, ykdysadyýetde bäs
deşlige ukyply işewürlik gurşawyny we
maýa goýum ýagdaýyny döretmek ug
runda depginli işler durmuşa geçirilýär.
Ykdysady ulgamda okgunly iler
leýän hususyýetçilerimiz öndürýän
önümleriniň dünýä bazarlarynda bäs
deşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmak
boýunça yzygiderli çäreleri durmuşa
geç irm ek bilen, söwd a-ykd ys ad y
gatnaşyklar ulgamynda öňdebaryjy
dünýä tejribesine eýerýärler.
Milli telekeçilerimiz içerki bazary
importyň ornuny tutýan önümler bilen
üpjün etmek bilen birlikde, daşary ýurt
baz ar yn y hem içg in özleşd irý ärler.
Şunda olar öz öndürýän önümleriniň
ýokary hilli bolmagy netijesinde bäs
deşlige üstünlikli hötde gelýärler. Milli
işewürlerimiz dürli ugurlarda daşary
ýurtly bäsdeşleriniňkiden kem bolma
dyk önümleridir hyzmatlary bilen dünýä
bazarlarynda mynasyp orun edinmegi
başardylar. Munuň özi ýurdumyzyň da
şary söwda dolanyşygynda eksportyň
paýynyň importyňkydan ep-esli kö
pelmegine, ahyrky netijede bolsa milli
ykdysadyýetimiziň ösüşleriniň has-da
rowaçlanmagyna ýardam edýär.
Bilşimiz ýaly, häzirki zaman teleke
çilik işinde netijeliligiň esasy görkezi
jileriniň biri-de eksport görkezijisidir.
Harytlary ýa-da hyzmatlary beýleki
ýurtlara satmagy aňladýan eksport
düşünjesi Türkmenistan döwletimiziň
daşary ykdysady, işewür gatnaşyk
larynda ýörgünli düşünjeleriň birine
öwrüldi. Özleri üçin döredilýän giň
mümkinçiliklerden degerli peýdalan
ýan hususyýetçilerimiz eksportdaky
görk ez ijiler in i artd yrm ak ugr und a
ýadawsyz zähmet çekýärler. Hususy
ýetçilerimiz tarapyndan eksporta ibe
rilýän önümleriniň mukdarynyň barha
artmagy milli telekeçilik pudagynyň
eksport kuwwatynyň diňe ösüşdedi
ginden habar berýär.
Häzirki döwürde milli işewürlerimiz
öz önümlerini dünýäniň onlarça ýur
duna eksport edýärler. Telekeçileriň
daşary ýurda iberen harytlarynyň köp
bölegini senagat önümleriniň düzmegi

hem jud a beg end ir iji maglum atd yr.
Eksp ort a ugr ad ylý an har ytlar yň
arasynda izogam, suwuk bitum mas
tikasy, senagat garyndy suwuklygy
agd yklyk edý är. Bu önümler, esa
san, Özbegistan, Türkiýe, Belarus,
Gyrgyz, Azerbaýjan Respublikalaryna
iberilýär.
Milli telek eç iler im iz iň önd ürý än
azykd yr gök-bakja önümler i hem
daşary bazarlarda uly islegden peý
dalaný ar. Seb äb i olar ýok ar y hilli
önümler bolup, halkara standartlaryna
doly laýyk gelýär. Hususyýetçilerimiz
tar ap ynd an önd ür ilý än süýji-kök e,
gök-miwe, bakja, gaplanan gök-miwe
önümleri, miwe şireleri, mäş, künji ýaly
azyklyk ekinler, şeýle-de azyk däl de
ri, ýüň, mal içegeleri, miwe önümleri
gaýtadan işlenende galýan galyndylar
hem eksporta iberilýär.
Ýer i gelend e belles ek, daş ark y
bazarlara ugradylýan azyk önümle
riniň esasy bölegini pomidor düzýär.
Hususyýetçilerimiz tarapyndan her ýyl
ýyladyşhana şertlerinde eksporta iber
mek maksady bilen müňlerçe tonna
pomidor ýetişdirilýär. Türkmen pomi
dorlaryny import edýän esasy ýurtla
ryň hatarynda Russiýa Federasiýasy,
Birleşen Arap Emirlikleri ýaly döwlet
leri görkezmek bolar.
Telek eç iler im iz iň eksp ort ugurly
harytlary barada gürrüň edilende, po
limer önümleriniň önümçiliginiň barha
artdyrylýandygy hem bellärliklidir. Se
bäbi polietilenden we polipropilenden
öndürilýän dürli önümleriň ekporty
myzdaky paýy örän uludyr.
Jeml äp aýd an yňd a, horm atly
P r e z i d e n t i m i z
S e r d a r
Berdimuhamedowyň: «Agzybirlikde
döredijilikli işläp, döwrümizi, döwleti
mizi has-da beýgeltmelidiris. Geljege
ynam bilen garap, öňe tarap buýsanç
ly gadam urmalydyrys» diýen sözle
rini ýörelge edinýän telekeçilerimiz
ýurdumyza import edilýän harytlaryň
ornuny tutmak we eksporty ösdürmek
boýunça ençeme taslamalary üstün
likli durmuşa geçirýärler we ajaýyp
üstünlikleri gazanýarlar. Milli telekeçi
lerimiziň ösüşli görkezijileri olaryň öz
ýokary hilli önümleri bilen daşary ýurt
bazarlaryny ynamly özleşdirýändikle
rine şaýatlyk edýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.
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TELEKEÇILIK
HALKARA HYZMATDAŞLYK
IŞJEŇLEŞDIRILÝÄR

TÄZE MIWE ŞIRE SUWLARY

Dünýäniň onlarça döwleti bilen işewürlik gatnaşyklaryny ýokary derejede
ýola goýýan ýurdumyzda türkmen işewürlerine, telekeçilerine işlemäge, gur
maga, önüm öndürmäge, öndürilýän önümleri dünýä bazarlaryna çykarmaga
ähli amatly şertler we mümkinçilikler döredilýär.
Häzirki wagtda türkmenistanly telekeçiler dünýäniň onlarça döwleti bilen
daşary söwda hyzmatdaşlygyny amala aşyrýarlar. Dünýäniň birnäçe ýurdunda
Watanymyzda öndürilýän önümleri ýerlemekde uly ähmiýete eýe bolan türk
men söwda öýleri hereket edýär. Ýurt Baştutanymyzyň tagallalary bilen husu
sy işewürlerimize milli önümlerimizi mahabatlandyrmak, täze hyzmatdaşlary
tapyp, söwda gatnaşyklaryny ýola goýmak üçin giň mümkinçilikler döredilýär.
Hormatly Prezidentimiziň daşary ýurtlara bolan resmi saparlarynda, şeýle-de
halkara maslahatlarydyr sammitlerinde ykdysadyýetimiziň dürli pudaklaryna
halkara maýa goýumlaryny çekmek, geljegi uly düzümleýin taslamalary durmu
şa geçirmek, senagat taýdan ýakynlaşmak ara alnyp maslahatlaşylan esasy
ugurlaryň hatarynda durýar. Şu maksatlar bilen hususy telekeçiligiň halkara
söwdadaky ösüşine has-da bat berjek hyzmatdaşlyklary ýola goýmak öňe sürül
ýär. Bu işler ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmakda uly ähmiýete eýedir.
Anyk maglumatlara salgylanyp aýtsak, ýakynda paýtagtymyzda geçen
Hazarýaka döwletleriniň altynjy sammitinde Arkadagly Serdarymyz öz çyky
şynda Hazarýaka ýurtlaryň maksatnamalaýyn işewürlik forumlaryna badalga
bermegiň zerurdygyny belläp, özbaşdak, döwlete dahylsyz ulgam hökmünde
Hazarýaka ýurtlaryň işewür hyzmatdaşlygynyň geňeşini, ysnyşykly hyzmat
daşlyk üçin binýady döretmegiň üstünde işlemegi teklip etdi.
Bu juda ýerine düşen teklip. Sebäbi Hazar deňziniň kenarynda ýerleşýän
döwletleriň ählisi tebigy baýlyklary, senagat we önümçilik kuwwaty bilen tapa
wutlanýar. Şonuň üçin bu döwletleriň arasynda işewürlik we önümçilik taýdan
hyzmatdaşlyk etmek möhüm ugurlaryň biri bolup durýar. Hazarýaka döwletleriň
telekeçileriniň göni gatnaşyk edip, amatly we maksadalaýyk boljak ugurlarda
hyzmatdaşlygyň ýollaryny özbaşdak kesgitläp bilmegi döwrüň talaplaryny
ödemekde möhüm goldaw bolar.
Mundan başga-da, hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
tabşyrygy boýunça türkmen wekiliýetiniň golaýda Wýetnama amala aşyran
saparynyň çäklerinde Türkmen-wýetnam işewürlik maslahatynyň geçirilmegi
hem hususyýetçilerimize täze hyzmatdaşlyk gazanmaga ýardam etdi. Onuň
dowamynda özara bähbitli ençeme meseleler öz çözgüdini tapdy.
Iş saparynyň barşynda Türkmenistanda IT ulgamynda zähmet çekýän
«Emel san» we «Ýokary tilsimatlar merkezi» hojalyk jemgyýetleri bilen Wýet
nam Sosialistik Respublikasynyň «Libs software» kompaniýasynyň arasynda
programma üpjünçiliklerini döretmek we kämilleşdirmek boýunça hyzmatlary
ýerine ýetirmek babatda hyzmatdaşlyk hakyndaky memoranduma gol çekildi.
Geljekde «Libs software» kompaniýasy ýurdumyzyň iri sanly ulgam, IT tas
lamalaryny ýerine ýetirýän ýerli telekeçilerimiz, IT hünärmenlerimiz bilen bu
ugurda gysga we uzak möhletleýin işleri alyp barmagy meýilleşdirýär.
Şeýle-de Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň «Savvycom» kompaniýasy
bilen «Smart», ýagny akylly ulgamlary gurnamak üçin telekom infrastruktura
we akylly şäher çözgütlerini hödürleýän «Milli ulgam» hojalyk jemgyýetiniň ara
synda sanly ulgam enjamlarynyň elektronika böleklerini, ýagny prosessorlary,
çipleri, mikroshemalary üpjün etmek babatda hyzmatdaşlyk etmek boýunça
memoranduma gol çekildi. Wýetnam Sosialistik Respublikasynyň IT kompani
ýalary türkmen tarapy bilen hyzmatdaşlyk etmäge we tejribelerini paýlaşmaga
hemişe taýýardygyny bellediler.
Ykdysadyýetisenagatlaşdyrmagy we ony köpugurly esasda ösdürmegi ugur
edinýän döwletimiz döwrebap senagat düzüminiň döredilmegine, iş tejribesine
häzirki zaman ylmynyň öňdebaryjy gazananlarynyň, täzeçil tehnologiýalaryň
we oňyn işläp taýýarlamalaryň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berýär. Bu
bolsa, öz gezeginde, daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklara oňyn
mümkinçilikleri üpjün edýär. Şu maksat bilen hususyýetçilerimiz hem daşary
ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli gatnaşyklary ýola goýup, milli ykdysadyýeti
miziň dünýä derejesindäki ösüşini üpjün etmäge mynasyp goşant goşýarlar.
Ilaman DURDYÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa önümçiligi bölüminiň müdiri.

MASLAHAT GEÇIRILDI
Golaýda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň hem-de Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler partiýasynyň Merkezi Geňeşiniň bilelikde
guramagynda «Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe özgerýän we gülläp ösýän Türkme
nistan hormatly Prezidentimiziň döredijilik zehininiň
nyşanydyr» atly maslahat geçirildi.
Dabaraly maslahatda çykyş edenler ata-babalarymyzdan mi
ras galan myhmansöýerlik, hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary
ýaly asylly ýörelgeleriň hormatly Prezidentimiziň baştutanlygynda
amala aşyrylýan parahatçylygy söýüjilige gönükdirilen milli dip
lomatiýamyzyň binýatlyk maýasydygy barada buýsançly beýan
etdiler. Dostluga we ynsanperwerlige esaslanýan türkmen diplo
matiýasynyň halkara gatnaşyklaryndaky ýeten sepgitleri barada
çykyş edenler «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň 29-njy
iýunynda türkmen paýtagtynda geçirilen altynjy Hazar sammitiniň
ähmiýeti, onda seredilen meseleler, kabul edilen taryhy çözgütler
barada giňişleýin durup geçdiler.
Nygtalyşy ýaly, Hazarýaka ýurtlaryň arasyndaky dostlukly we
hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklary, ikitaraplaýyn, şeýle-de köp
taraplaýyn hyzmatdaşlyk, şol sanda BMG-niň, ÝHHG-niň hem-de
beýleki abraýly sebitleýin we halkara guramalaryň çäklerindäki
hyzmatdaşlyk Hazar deňzinde durnuklylygyň, howpsuzlygyň mö
hüm şertleri bolup durýar.
Maslahatyň ahyrynda oňa gatnaşyjylar pederlerimizden mi
ras galan goňşuçylyk gatnaşyklaryny mynasyp dowam etdirýän,
ýurdumyzyň hemişelik Bitaraplyk syýasatyny milli diplomatiýa
nyň şamçyragyna öwren Gahryman Arkadagymyzyň, Arkadagly
Serdarymyzyň adyna alkyş sözlerini aýtdylar.

Döwlet tarapyndan hususy
telekeçilere döredilýän mümkin
çilikler ýerli çig mallary ulanmak
arkaly importyň ornuny tutýan
önümleri öndürip, ýurdumyzyň
ykdysady kuwwatyny artdyrmaga
itergi berýär. Ilatyň gündelik sarp
edýän azyk önümleri bilen bir
hatarda, alkogolsyz gazlandyryl
madyk içgileri öndürýän hususy
kärhanalaryň sany barha artýar.
Olaryň biri hem «Sada suw» ho
jalyk jemgyýetidir.
Golaýda Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň
çäginde ýerleşýän «Sada suw» hojalyk jemgyýetin
de miwe şire suwlarynyň önümçiligi ýola goýuldy.

Kärhana Türkiýe Respublikasynyň kämil tehnolo
giýalary bilen enjamlaşdyrylyp, bu ýerde onlarça
işçi-hünärmenler zähmet çekýär. Olaryň irginsiz
zähmeti netijesinde, kärhanada bir aýyň dowamynda
4,5 million litr miwe şire suwuny öndürmäge müm
kinçilik bar.
Önümçilik desgasynda häzirki wagtda miwe şire
suwlarynyň 9 görnüşi öndürilip, olar «Elle», «Ilkent»,
«M5», «Oba» haryt nyşany bilen 0,25 we 0,5 litrlik
aýna gaplara gaplanýar. Miwe suwlary erik, şetdaly,
ülje, tokaý miweleri, alma-käşir, mango, alma, pyrty
kal, gawun-garpyz, banan, ak üzüm, zirk, böwürslen,
nar, pomidor we tropiki miweler tagamyndadyr.
Kärhananyň işgärleri önümçilikde peýdalanylýan
çig mallaryň terligine, arassalygyna, ynsan saglygyna
peýdalylygyna aýratyn üns berýärler. Taýýar önümler
ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda we paýtagtymyz Aş
gabatda ýerleşýän söwda nokatlarynda halkymyza
elýeterli bahadan hödürlenilýär.

ISLEGLI ÖNÜMLER
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyn
da ýurdumyzyň ak bazarlaryny halkyň
gündelik sarp edýän azyk önümleri bilen
üpjün etmäge Türkmenistanyň Senagatçy
lar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
mynasyp goşant goşýarlar. Olaryň biri
hem Bäherden etrabynyň «Mürçe» daýhan
birleşiginiň çäginde ýerleşýän «Parasatly
daýhan» daýhan hojalygydyr.
«Parasatly daýhan» daýhan hojalygynda ýokary
hilli marinadlanan hyýar, marinadlanan pomidor we
olaryň garyşyk görnüşi, pomidor goýultmasy we
pomidor üwmeji öndürilýär. Bu ýerde işler möw
sümleýin esasda alnyp barylýar. Önümçilik üçin
zerur bolan esasy çig mallar — gök önümler daý
han hojalygyna degişli bolan ekin meýdanlarynda
ekilýär we ýerli daýhanlardan satyn alynýar. Tomus
gaplama möwsümine gyzgalaňly girişen «Parasat
ly daýhan» daýhan hojalygynyň agzybir işgärleri
önümleriň tebigylygyna, arassalygyna, ýokumly
lygyna we ýokary hiline aýratyn üns berýärler. Bu
ýerde möwsümde 5 müň tonna pomidory gaýtadan
işlemek meýilleşdirilýär. Taýýar önümler «Noş» ha
ryt nyşany bilen içerki bazarda halkymyza elýeterli
bahadan hödürlenilýär.
Häzirki wagtda daýhan hojalygyna degişli bolan
ekin meýdanynda gök önümleriň bol hasyly ýetişdi

rilýär. Şu ýyl «Parasatly daýhan» daýhan hojalygy
50 gektara pomidor, 70 gektara sogan, 50 gektara
kädi ekip, bol hasyl almagy maksat edinýär. Bu
ýerde kädiniň ekilmeginiň esasy maksadyny geljek
de daýhan hojalygynyň ynsan saglygyna peýdaly
bolan kädi goýultmasyny öndürmegi meýilleşdir
ýändigi bilen düşündirip bileris. Şeýle-de bu ýerde
geljekde 2 gektar meýdanda ýyladyşhana şertlerin
de hyýar ösdürmek hem meýilleşdirilýär.

BOL HASYL ÝYGNALÝAR
Hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda oba hoja
lyk ekinleriniň hasyllylygyny ýokarlandyrmak boýunça öňdebaryjy
tejribeler önümçilige ornaşdyrylýar, daýhanlar ýokary hilli tohum
bilen üpjün edilýär. Netijede, ýurdumyzda oba hojalyk ekinleriniň
öndürilýän möçberi ýylsaýyn artdyrylýar. Oba hojalyk ekinlerinden
bol hasyl almakda we ýurdumyzda azyk bolçulygyny döretmekde
saldamly goşandyny goşýan hususy pudagyň işgärleri-de «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylyny ýokary zähmet üstünliklerine beslemek
maksady bilen, işleri guramaçylykly ýola goýýarlar. Şeýle hususy
ekerançylaryň biri hem miweçilik bilen meşgullanýan «Lezzetli miwe»
hojalyk jemgyýetidir.
2016-njy ýylda Ahal welaýatynyň
Kaka etrabynyň A.Tahyrow adyndaky daýhan birleşiginde 200 gektar
meýdanda miweli baglary ýetişdirmä
ge başlan bu hojalyk jemgyýetinde
häzirki wagtda işler gyzgalaňly alnyp
barylýar. Bu ýerde miweli baglaryň
şetdaly, alma, çereşnýa, badam ýaly
görnüşlerin iň 250 müňden gowrak
nahallary oturdylyp, ýylyň-ýylyna bol
hasyl alynýar.
— Hojalyk jemgyýetimizde işçileriň
onlarçasy zähmet çekýär, olaryň hünär
derejesini ýokarlandyrmak boýunça iş
ler yzygiderli alnyp barylýar. Biz miwe
bagyny döretmek we ösdürip ýetişdir
mek üçin ýokary derejeli tehnologiýa
lary synag etdik. Türkiýe Respublika

syndan biziň howa şertlerimize gabat
geljek sortlary seçip aldyk. Getirilen
agaç nahallarynyň biziň topragymyz
da uýgunlaşmak ýagdaýyny
synladyk, zyýanly mör-möjeklere
garşy goranyş serişdeleri ulandyk.
Hojalyk jemgyýetimiziň ekin meý
danlary damjalaýyn suwaryş ulgamy
arkaly suwarylyp, tebigy baýlyklardan
aýawly peýdalanmaga hem-de daşky
gurşawy gorap saklamaga ähmiýet
berýäris. Munuň netijesinde bu ýerde
ýetişdirýän miwelerimiz aýratyn datly
tagama eýe bolup, ak bazarlarymyzda
alyjylaryň ýokary isleginden peýdalan
ýarlar — diýip, hojalyk jemgyýetiniň
direktory Sapargeldi Dolyýew buýsanç
bilen belleýär.

Hojalyk jemgyýetinde häzirki wagt
da zähmet gaýnap joşýar. Hojalyk jem
gyýetiniň işgärleri şu ýyl 100 tonnadan
gowrak şetdalyny goňşy ýurtlara eks
port etmegi meýilleşdirýär. Miweleriň
aglabasy bolsa içerki bazarlarda hal
kymyza elýeterli bahadan terligi bilen
hödürlenilýär.
«RYSGAL»
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OBA HOJALYGY
TÜRKMEN TELEKEÇILERIOBA HOJALYGYNY ÖSDÜRMÄGE GOŞANT GOŞÝARLAR
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň işewür agzalary ýurdumyzyň
ykdysady kuwwatyny artdyrmakda saldamly
goşant goşýan agrosenagat pudagyny ösdür
mekde-de taýsyz tagallala
ry edýärler.
Gazetimiziň şu sanynda ýur
dumyzyň demirgazyk sebiti bolan
Daşoguz welaýatynyň ekerançylyk
bilen meşgullanýan telekeçileriniň
gazanýan üstünlikleri dogrusynda
söz açmagy makul bildik.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agza
sy, Gubadag etrabynyň Çowdur
geňeşliginiň ýaşaýjysy, telekeçi
Nurgeldi Gurbanbaýew 2015-nji
ýyldan bäri Ruhubelent etrabynyň
çäginden 50 gektar ýeri kärendesi
ne alyp, onuň 23 gektaryna mäşiň
ýerli hem-de «Bereketli» sortlary
ny, 2 gektaryna künjiniň ýerli sor
tuny, 15 gektaryna gawunyň «Gök
gürbek», «Gökje», «Armyt» sortlaryny, 5 gektaryna jöwen,
galan 5 gektaryna alma, armyt, garaly, erik ýaly miweli bag
lary ekip, olardan ýylyň-ýylyna bol hasyl alyp gelýär. Teleke
çi bu ýerde maşgala agzalary hem-de birnäçe işgäri bilen
irginsiz zähmet çekip, oňat netijeleri gazanmagy başarýar.
Nurgeldi Gurbanbaýew 2021-nji ýylda 99 ýyl möhlet
bilen 93 gektar ýer alyp, geçen ýylyň güýzünde onuň
35 gektaryna azyklyk bugdaýyň «Batko» sortuny ekdi.
10 gektaryna-da gowaça ekilip, oňat gögeriş alyndy. Tarp
ýeriň galan 48 gektary häzirki döwürde özleşdirilýär.

MEKGEJÖWEN EKILÝÄR

Döwlet tarapyndan telekeçiligi ösdürmeklige
döredilýän mümkinçiliklerden netijeli peýdalanýan
hususy işewürler ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň ýo
karlanmagyna mynasyp goşant goşýarlar hem-de
topraga yhlas edip, ondan ýokary görkezijili hasyl
alyp, milli bazarlarymyzy ýerli önümlerimiz bilen
üpjün etmäge işjeň gatnaşýarlar. Şolaryň biri-de,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzasy, «Dana gurluşyk» hususy kärhana
synyň direktory Soltanmyrat Goçewdir.
Toprakdan hasyl almak üçin irginsiz idegiň zerurdygyna
oňat düşünýän ussat telekeçi hem öňde goýan maksadyna
ýetmek üçin özleşdiren ýerine ekin ekip, oňa yzygiderli ideg

Tutanýerli telekeçi geljekde-de kärende ýerlerinden
bol hasyl alyp, kärdeşlerine görelde görkezmegi maksat
edinýär.
***
«Ykbal açary» hojalyk jem
gyýetiniň ýolbaşçysy Berdimyrat
Muh amm ed ow hem 2018-nji
ýylda Daş og uz welaý at yn yň
S.Türkmenbaşy etrabynyň Ak
ýaýla obasyndan 1800 gektara
golaý ýeri 99 ýyl möhlet bilen
kärendesine alyp, ýeriň 70 gö
terime golaý bölegine bugdaýdyr
gowaça ekip, her ýylda diýen
ýaly, bereketli hasyly döwlet har
manyna tabşyrmagy başarýar.
Geç en ýylyň güýz ünd e te
lek eç i 900 gekt ar meýd an a
bugdaý, 306 gektara hem go
waça ekdi. Ýylyň ygally gelmegi
bugd aý has ylyn yň ber ek etli
bolmagyna ýardam berdi. Go
waça tohumlaryndan hem häzirki
wagtda oňat gögeriş alyndy. Kä
rendesine alnan meýdanyň 30 göterimine bolsa mäş, künji,
jöwen ýaly däneli ekinleri ekip, olardan hem häzirki döwürde
oňat gögeriş alnyp, ideg işleri depginli dowam edýär.
Hojalyk jemgyýetinde 30-dan gowrak işgär irginsiz zäh
met çekip, otag, ideg işlerini agrotehnikanyň talaplaryna
laýyklykda wagtly-wagtynda geçirýärler. Döwrüň kuwwatly
tehnikalary-da hojalyk jemgyýetiniň ekerançylyk işlerini
geçirmekde ýakyn ýardamçy bolup hyzmat edýär. Geljek
de-de işewür telekeçi ekerançylyk meýdanlarynda ekiljek
ekinleriň sanyny artdyrmagy meýilleşdirýär.
edip, bereketli hasyl almak ugrunda yhlas edýär. Ahal we
laýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde «Dana gurluşyk»
hususy kärhanasyna degişli bolan 700 gektara golaý ýerde
däneli ösümlikleriň birnäçe görnüşi ösdürilip ýetişdirilýär.
Häzirki wagtda ýerli telekeçileriň buýurmasy esasynda
bu ýerde 200 gektardan gowrak ýere mekgejöwen ekmek
işleri alnyp barylýar. Ekilýän mekgejöwen tohumlary ýerli
tohum bolup, ýylyň sentýabr-oktýabr aýlarynda olardan
bol hasyl almaga garaşylýar. Ösdürilip ýetişdirilýän däneli
ekinler ýurdumyzyň ýerli guşçulyk toplumlarynda idedilýän
guşlara, towuklara iýmlik hökmünde goýberilýär.
Agrotehnikanyň kadalaryna laýyklykda, ekin dolanyşygy
maksady bilen bu ýerde mekgejöwen ekilip, her gektardan
3 tonna mekgejöwen hasylyny almak göz öňünde tutulýar.
Bu ýerde mekgejöwenden başga-da, gawun, garpyz, gökbakja ekinleri ekilip, olardan netijeli hasyl alynýar. Şu ýyl
soganyň 5 gektary ekilip, onuň her gektaryndan 50—60
tonna golaý hasyl, 100 gektar ýere arpa ekilip, onuň her
gektaryndan 2 tonna golaý hasyl alyndy.
Şeýle hem bu ýerde kärhananyň agzybir işgärleri tara
pyndan 5 gektar ýere günebakar çigidi ekilip, olardan bol
hasyla garaşylýar.
Döwlet tarapyndan berilýän ýeňillikli karzlaryň hasabyna
daşary ýurt kompaniýasynyň tehnikasy bolan «John Deere»
traktorlary bilen üpjün edilen ekin meýdanynda häzirki wagt
da suwy tygşytly ulanmak maksady bilen, daşary döwletler
den damjalaýyn suwaryş usulyny gurnamak üçin enjamlary
satyn almak boýunça geleşikler baglaşyldy.

GIDROPONIKANYŇ MALDARÇYLYKDA ÄHMIÝETI
«Uly ynam» daýhan hojalygynyň
mal semrediş toplumynda alnyp ba
rylýan işler ylym bilen önümçilik berk
baglanyşykly bolanda, uly üstünliklere,
guwandyryjy netijelere ýetip bolýandy
gyny görkezýär.
Daşoguz welaýatynyň Köneürgenç
etrabynyň «Hakykat» daýhan birleşiginiň
çäginde «Uly ynam» daýhan hojalygyna degişli
bolan 102 gektar ýeriň 100 gektarynda ot-iým ýe
tişdirilýär, 2 gektarynda maldarçylyk toplumy ýerleşýär.
Häzirki wagtda telekeçi Merdan Atdaýewiň ýolbaşçylygyn
da daýhan hojalygynda 20-den gowrak işgär zähmet çekýär.
Mal semrediş hojalyklarynyň düşewüntliligini artdyrmagyň
möhüm şerti bu işe ylmy esasda çemeleşmekdir. Bu ýerde
birnäçe aýyň dowamynda dünýäniň ösen döwletlerinde işjeň
ulanylýan gidroponika usulynda ot-iým ýetişdirmegiň inçe
syrlary öwrenilip, önümçilige ornaşdyryldy.
Mälim bolşy ýaly, her günde uly mala 2 kilogram, diýmek,
ýylyna 730 kilogram arpa gerek. Gidroponika usulynda bu
möçberi ep-esli azaldyp,1 kilogram arpadan 6 günde 6-7
kilogram iým öndürip bolýar. Onda 15—20 göterime çenli
protein bolup, künjara ýaly iýmleri çalşyp bilýär. Adatça, iri
şahly malyň 1 başyny ýylboýy ot-iým bilen üpjün etmek üçin
1 gektar ýer gerek bolýar. Gidroponika usulynda bolsa mu
nuň üçin 0,5-1 inedördül metr ýer ýeterlik. Munuň üçin ýapyk
gurşawda ençeme gatdan ybarat tekjeler ulanylýar. Şeýle-de
1 inedördül metrde gögeren arpa 40 towuga iým bolýar. Bu
iými ýetişdirmek üçin dökün, himiýa serişdeleri ulanylmaýar.
Uly meýdany sürmek, ekmek, ormak üçin tehnika, ýangyç,
dökün çykdajylary aradan aýrylýar. Örän köp mukdarda
suw tygşytlanýar. Şonuň üçin hem gidroponika usuly dün

ýäde ekologiýa taýdan arassa önümçilik
hasaplanýar. Mal bakmagyň bu usuly
180—200 göterim düşewüntlidir.
Daýh an hojalyg yn a deg işli bolan
1120 inedördül metr ýerde ýörite bölüm
hereket edip, bu ýerde gidroponika usu
lynda ot-iým ýetişdirilýär. Ýetişdirilýän
ot-iým 360 sany iri şahly maly 365 gün
läp iým bilen üpjün edýär. Gidroponika
usulynda ot-iým ýetişdirilende, ilki tohum
seriljek ýerler taýýarlanyp, tohumlar zy
ýansyzlandyrylýar. Örän arassa şertlerde ýetişdirilýändigi
üçin, bu usul mallaryň kesellerine garşy göreşmekde-de
netijelidir. 1 inedördül metre 2 kilogram arpa tohumy ýe
terlik. Ol 1 santimetr galyňlykda serlip, gündizlerine her
2 sagatdan ýagyş ýagdyrmak usulynda 1-2 minut suwlanýar.
Munuň hem inçe syrlary özüne ýetik—tohumy sereniň bilen
gögerip gidibermeýär, çüýremek, heňlemek bilen bolýar, onuň
öňüni almak zerur. Ekiniň köklerinde bakteriýalaryň, esasan,
2 görnüşi köpelýär. Olaryň ekine zyýanlysy kislorod baranda
ölýär, peýdalylary bolsa işjeňligini dowam edip, ekine zerur
iýmitleri öndürýär. Şonuň üçin suw kislorod bilen baýlaşdyryl
ýar. Şeýdip, 6 gün suwlanandan soňra, önüm taýýar bolýar.
Ýaşyl maýsalar haly düýrlän ýaly, togalanyp alynýar hem-de
ýerine täze tohum ekilýär.
Bulardan başga-da, mallary semretmek üçin gatyşyk gör
nüşde — 50 göterim arpa, 20 göterim bugdaý, 20 göterim
mekgejöwen, 10 göterim soýa ekilip, gowy netije alyndy. Şony
iýen malyň agramy basym artýar. Süýt berijiligi mese-mälim
ýokarlanýar. Ýene bir bellemeli ýeri, şu usuly ýola goýmak
üçin ähli çig mallar ýurdumyzda öndürilýär. Daşary ýurtdan
kokowit, ýörite dökün ýaly çig mallary getirmek zerurlygy ýok.

DÜÝEGUŞLARY
ÝETIŞDIRMEGIŇ ÄHMIÝETI
Düýeguşlary idetmek häzirki wagtda bütin dünýäde hu
susy telekeçiligi alyp barmagyň netijeli görnüşleriniň biri
hasaplanylýar. Olary öý şertlerinde saklamak hem gyzykly,
hem amatly bolup, ýurdumyzyň tebigy we ykdysady şertle
ri bu ugurda üstünlikli iş alyp barmaga mümkinçilik berýär.

Özüni çalt ödeýänligi we eýýäm bir-iki ýylyň içinde girdeji getirip
başlaýanlygy sebäpli, fermerçiligiň bu görnüşi barha giň gerime
eýe bolýar. Düýeguşlary ýetişdirmegi ýüregine düwen telekeçilere
dürli çeşmelerden köp sanly maglumatlary öwrenmekden başga-da,
fermerçiligiň hut şu görnüşi üçin ýöriteleşen hojalyklaryň birnäçe
sine baryp görmek maslahat berilýär. Şeýle etmek bilen, meýilleş
dirilýän telekeçilik barada anyk düşünjeleri edinmek we ony dogry
alyp barmak bolar.
Bu günki gün Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzalarynyň düýeguşlary idetmek boýunça alyp barýan
netijeli işleri guwandyryjy ýagdaýdyr. Olaryň biri hem telekeçi Maýsa
Welmyradowadyr.
Telekeçiniň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Magtymgu
ly adyndaky daýhan birleşiginiň çäginde ýerleşýän 5 gektar ýerde
2,5-3 müň düýeguş idetmäge niýetlenen fermasy bar. Bu ýerde
häzirki wagtda düýeguşlaryň ýüzlerçesi idedilýär.
Şu ýylyň iýun aýynda ferma daşary ýurtlardan Afrika gara
düýeguşy getirildi. Olary idetmekde dünýäniň häzirki zaman
tehnologiýalary, usullary ulanylýar. Bu ýerde işçi-hünärmenleriň
onlarçasy zähmet çekýär. Fermada idedilýän düýeguşlara ýörite
iýmler berilýär.
Düýeguşlaryň eti tagamly we peýdaly, mikroelementlere, belokla
ra baý hem-de düzüminde ýaglaryň örän azlygy üçin barha meşhur
lyk gazanýar. Tagamy boýunça göle etine meňzeş bolan düýeguşuň
eti tagam we ys berijileri özüne gowy siňdirýär, ony islegiňe görä
taýýarlamak bolýar. Düýeguşlaryň ýagy sabyn, balzam, krem ýaly
serişdeleriň önümçiliginde, farmakologiýada we kosmetologiýada
giňden ulanylýar. Ýetişen guşdan gymmatly ýagyň ortaça 7—15 ki
logramy alynýar. Şeýle hem onuň ýumurtgasynyň agramy 450-den
1800 grama çenli ýetip, bu towuk ýumurtgalarynyň 25—40 sanysyna
deňdir. Onuň ýaramlylyk möhleti hem örän ýokary bolup, sowady
jyda bir ýyla çenli saklanylyp bilinýär. Düýeguşuň ýumurtgasynyň
gabygy bolsa örän berkligi bilen tapawutlanyp, ony suratkeşler we
dürli görnüşli bezegleri taýýarlaýan ussalar peýdalanýarlar.
Düý eg uşlar y ýet işd irm ekd en gelý än gird ejin iň, takm yn an,
10 göterimi olaryň ýeleginiň paýyna düşýär. Olaryň derisi bolsa
çyglylyga çydamlylygy, süýnmekligi, uzak möhlete ýaramlylygy
(30 ýyldan gowrak) bilen tapawutlanyp, kaşaň torbalary, gapjyklary,
köwüşleri, ellikleri, kemerleri taýýarlaýan bezegçilerde uly islegden
peýdalanýar. Özüniň hili boýunça ýylan we krokodil derilerine de
ňelýän düýeguş derilerini emeli usulda ýasamak mümkin däldir.
Bir düýeguşuň derisiniň bahasy guşy ýetişdirmäge harçlanan ähli
çykdajylary ödeýär.
Afrika düýeguşy — fermerleriň söýgüli görnüşi bolup, düýeguşla
ryň iň iri tohumydyr. Onuň agramy 100—160 kg, boýy bolsa 3 metre
çenli ýetýär. Ony saklamakda aýratyn şertleriň gerek däldigi sebäpli,
ol dünýäniň 50-den gowrak ýurdunda idedilýär. Düýeguşlaryň bu
tohumy ýokary ýylylyga çydamlydyr. Onuň ylgaw tizligi sagatda
50 kilometre çenli ýetýär.
Düýeguşlaryň idedilişi
Biziň ýurdumyzyň tebigy şertleri düýeguşlary idetmek üçin örän
amatly bolup, gyşyna olary ýyladylmaýan jaýlarda hem saklamak
bolýar. Emma jüýjeler üçin jaýyň içi 12—18 derejä çenli ýyladylma
lydyr. Guşlaryň iýmiti 50 göterim otlardan, 30 göterim kombinirlenen
iýmlerden, 20 göterim bolsa fermeriň öz garamagyna we mümkin
çiliklerine görä saýlanylmalydyr. Bir ýaşdan geçen guşlary günüň
dowamynda 2 gezek, ýaşlaryny bolsa 3-4 gezek iýmitlendirmek
zerur. Guşlar uly bolmadyk çäkde, fermanyň işgärleriniň gözegçili
ginde saklanylmalydyr. Bu olaryň baş sanynyň artmagyna we kadaly
ösmegine oňaýly täsir edýär. Yzygiderli ideg etmek bilen düýeguş
lary eldekileşdirmek we olary aňsatlyk bilen idetmek mümkin. Bir
düýeguşdan ýylda 80-e çenli ýumurtga alyp bolýar.
Görşümiz ýaly, düýeguşlary idetmek telekeçiligiň örän amatly
we girdejili görnüşleriniň biri bolup, biziň ýurdumyzda bu ugurda
iş alyp barmak üçin ähli şert-mümkinçilikler bar. Şol sebäpden-de,
düýeguşlary idetmekde ýokary netije gazanmak üçin hem, islendik
işde bolşy ýaly, diňe isleg we irginsiz zähmet çekäýmek galýar.
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
TÄZE TEHNOLOGIÝALY KÄRHANA

HIL WE BERKLIK

Täze tehnologiýalar, nou-haular ornaşdyrylan «Cv-Dent» haryt
nyşanly diş çotgalaryny öndürýän «Täze saba» hojalyk jemgyýeti
dürli tehnologik gurnamalaryň toplumynyň utgaşykly işlemegini
üpjün edýär. Desganyň önümçilik kuwwatlylygy ýylda diş çotgala
rynyň 5 million sanysyny öndürmäge ukyply bolup, geljekde onuň
önümçiligini ýylda 22 milliona çenli giňeltmek göz öňünde tutulýar.
Kärhana tarapyndan häzirki güne çenli diş çotgalarynyň 4 milli
ondan gowragy öndürildi, olaryň 2,5 milliondan gowragy daşary
ýurtlara eksport edildi, 1,5 milliondan gowragy bolsa içerki bazar
da ýerlenildi.

«Galkynan ykbal» hususy kärhanasy
2015-nji ýylda kafel üçin ýelimiň önümçi
ligini ýola goýdy. «Erkfix» haryt nyşa
ny bilen öndürilýän kafel üçin ýelimler
berkligi bilen tapawutlanýar. Daşoguz
şäherinde ýerleşýän kärhanada öndü
rilýän ýelimler 25 kilogramlyk gutulara
gaplanylýar.
Gurluş yk ser işd eler in i önd ürm äg e ýör it eleş en
kärhanada önümçiligiň depgini barha ýokarlanýar.
Kärhananyň Türkiýe Respublikasynyň tehnikadyr
tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi bu ýerde aýda
25 müň kilogram önüm öndürmäge mümkinçilik ber
ýär. Häzirki wagtda kärhanada birnäçe işgär zähmet
çekýär. Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig malyn
dan peýdalanylýar. Kafel üçin ýelimler durnuklylygy,
berkligi, hiliniň ýokarylygy bilen tapawutlanýar. Şeýle
bolansoň, bu önümlere isleg barha artýar. Önümler

BÄSDEŞLIGE UKYPLY
Lebap welaýatynyň Türkme
nabat şäherinde ýerleşýän «Milli
önüm» hususy kärhanasy indi
ençeme ýyldan bäri polipropi
lenden kendir (şpagat) ýüplerini
öndürmek bilen meşgullanýar.
Polipropilenden kendir ýüpleri ýyladyşhanalarda
ýetişdirilýän gök önümleri, şeýle-de bede, saman des
selerini daňmak üçin ulanylýar. Olar 0,5 kilogramdan
5 kilograma çenli agramdaky sargylar görnüşinde
öndürilýär.
Türkiýe Respublikasynyň öndürijilikli enjamlary
ornaşdyrylan kärhananyň her aýda 50 tonna polipro
pileni gaýtadan işlemäge mümkinçiligi bar. Önümçilik
üçin çig mal Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumyndan hem-de Gyýanlydaky polimer
önümleri zawodlar toplumyndan getirilýär.
Dürli galyňlykdaky polipropilenden kendir ýüpleri
ne sarp edijiler tarapyndan uly isleg bildirilýär. Munuň

ÜSTÜNLIGIŇ AÇARY
«Giňdere» hususy
kärhanasy daşary ýurtlar
dan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümleri
özümizde öndürmek bo
ýunça hormatly
Prezidentimiziň türkmen
telekeçileriniň öňünde
goýýan tabşyryklarynyň
esasynda iş alyp barýar.
Balkan welaýatynyň Bal
kanabat şäheriniň çäginde ýerleşýän
kärhanada gurluşyk serişdesi bolan
izogamyň 2 görnüşi (alýuminden folgaly
we folgasyz) öndürilýär.
Önüm öndürmek üçin gerekli çig mal Türkmenba
şydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan
alynýar. Eýran Yslam Respublikasynyň döwrebap

ÖNÜMÇILIGIŇ GERIMI GIŇELDILÝÄR

Çaga oýnawaçlarydyr plastik
önümleri bilen giňden tanalýan
«Edermen ýaşlar» hususy kärhana
sy şu ýylyň başynda ýyladyşhana
şertlerinde ösdürilip ýetişdirilýän
gök önümlerdir miweleri ýerleşdir
mek üçin niýetlenen ýörite gaplaryň
önümçiligini ýola goýdy. Önüm ýo
kary hilliligi, ekologiýa taýdan arassalygy
bilen tapawutlanyp, esasan, müşderileriň
sargytlaryna görä öndürilýär.
Mälim bolşy ýaly, Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň Ahal wela

ýurdum yzyň welaýatlarynyň söwda nokatlarynda
alyjylara ýetirilýär.
Ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen uly islegden
peýdalanýan «Galkynan ykbal» hususy kärhanasy
geljekde önümçiliginiň gerimini giňeltmegi, suw esas
ly boýaglaryň önümçiligini ýola goýmagy, önümlerini
daşarky bazara çykarmagy maksat edinýär.
özi kärhananyň dünýä baza
ryndaky ornuny barha pug
talandyrýar. Kärhanada ön
dürilýän önümleriň eksporty
Gazagystan Respublikasyna,
Azerbaýjan Respublikasyna,
Gruziýa Respublikasyna ýola
goýuldy. Şu ýylyň degişli gör
kezijileri boýunça häzirki güne çenli
kendir ýüpleriniň 128 tonnasy eksport edildi.
Häzirki wagtda kärhanada 40-a golaý adam zäh
met çekýär. Bu ýerde bir gezeklik peýdalanylýan
polietilen torbalaryň önümçiligi hem alnyp barylýar.
Olaryň dürli reňkdäki we ululykdaky görnüşleri bar.
Kärhana doly güýjünde işledilende, polietilen torba
laryň 20 tonnasyny öndürip bolýar.
«Milli önüm» hususy kärhanasy geljekde önümçili
giniň gerimini giňeltmegi, gips, gury gurluşyk garyndy,
gipsokarton öndürmegi maksat edinýär. Bu ugurda
kärhana täze enjamlar getirilip, olar önümçilige ornaş
dyrylýar. Şonuň esasynda ýakyn geljekde kärhananyň
kuwwatlylygy artar, täze iş orunlary dörediler.
enjamlary bilen üpjün edilen kär
hana ýylda 1 million inedördül metr
izogam öndürmek kuwwatyna eýe.
Kärhanada kyrkdan gowrak işgär
zähmet çekýär.
Izogam rulon görnüşinde öndüri
lip, bir rulonyň ini 1 metre, uzynlygy
10 metr e bar ab ard yr. Izog am yň
galyňlygy 3 millimetre barabardyr.
«GD» haryt nyşany bilen öndürilýän
önümler içerki bazarda uly islege
eýe bolýar. «Giňdere» hususy kär
hanasy geljekde daşary ýurt baza
rynda mynasyp orun tutmagy, önümçiligiň görnüşini
artdyrmagy we gerimini giňeltmegi göz öňünde tutýar.
Bäsdeşlige ukyply önümleri öndürýän kärhananyň
hünärmenleri döwletimizde döredilen bazar bolçuly
gyny berkitmäge mynasyp goşantlaryny goşýarlar.
Kärhananyň agzybir işgärleri özleri üçin işlemäge ähli
şertleri döredip berýän Arkadagly Serdarymyza tüýs
ýürekden çykýan alkyş sözlerini aýdýarlar.
ýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky senagat zolagynda
ýerleşýän kärhanaHytaý Halk Respublikasynyň teh
nikadyr tehnologiýalary bilen üpjün edildi. Kärhana
nyň ýyllyk kuwwatlylygy 350 tonna önüm öndürmäge
barabardyr.
Häzirki wagtda kärhanada 32 işgär zähmet çekýär.
Olaryň yhlasly zähmeti bilen bu ýerde çaga oýnawaç
larynyň dürli görnüşleri — ýeňil we ýük maşynjyklary,
pilçeler, dyrmyklar, esgerjikleriň şekilleri, «Düzmeje»
atly çaga oýny öndürilýär. «Nagyş plastik» haryt
nyşanly bu önümler körpejeleriň iň islegli oýnawaç
larydyr.
Önümçiliginiň gerimini bar
ha giňeldýän «Edermen ýaş
lar» hususy kärhanasy geçen
ýylda plastmassadan hojalyk
harytlaryny hem öndürip baş
lady. Bu ýerde süýji we miwe
salmak üçin gap, legen, bed
re, çaga wannasy ýaly plastik
önümler öndürilýär. Şeýle hem
kärhanada polietilen örtgüleriň
önümçiligi alnyp barylýar. Po
lietilen örtgüler rulon görnüşin
de öndürilip, olaryň ini 3 metre deňdir.
«Edermen ýaşlar» hususy kärhanasynyň önüm
leri ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň
söwda nokatlarynda alyjylara hödürlenýär. Şeýle hem
daşary ýurtlaryň birnäçesine bu önümleriň eksporty
ýola goýuldy.

K

ärh an a iň täz e prog
ramm
 a ü p j ü n ç i l i g i n i ň
ulan ylm ag y ark aly doly
awt om atlaşd yr yland yr. Çünk i diş
çotg alar y önümç ilikd e arass aç y
lyg yň üpjün edilm eg in i talap ed
ýän şahsy gigiýena önümi bolup
durýar. Awstriýa Respublikasynyň
we Germaniýa Federatiw Respub
lik as yn yň käm il tehn olog iý alar y
bilen enjamlaşdyrylan kärhana her
günde ýigrimi bäş müňe golaý diş
çotgalaryny öndürmäge ukyplydyr.
Diş çotgalary häzirki wagtda Rus
siýa Federasiýasyna, Birleşen Arap
Emirlikler in e we birnäçe goňşy
döwletlere eksport edilýär.
Halk ar a ISO 9001-2015, ISO
14001-2015 we ISO 45001-2018
güwänamalaryna mynasyp bolan
«Täz e sab a» hojalyk jemg yý et i
geljekde eksport mümkinçiliklerini
has-da artdyrmagy, çagalara niýetle
nen çotgalaryň we diş pastalarynyň
önümçiligini ýola goýmagy meýil
leşdirýär.
«Täze saba» hojalyk jemgyýeti
niň önümçiliginde sanly tehnologi
ýalar has giňden ulanylýar. Eksport
mümk inç ilig in i amala aşyrm ak,
kärhana bilen sanly ulgamda tanyş
mak üçin tazesaba.com web saýty
hereket edýär. Web saýtda hojalyk
jemgyýetiniň döreýiş taryhy, alyp
barýan işi, hyzmatdaşlary barada
giňişleýin maglumat almak mümkin.
cv-dent.com web saýtynyň baş
sahypasynda bolsa nanotehnologi
ýalary ulanmak arkaly öndürilýän
«Cv-Dent» haryt nyşanly diş çot
galar y bar ad a, diş çotg alar yn yň

taryhy we diş çotgany dogry saý
lam ag yň adam saglyg yn a edý än
täsiri barada maglumatlar ýerleşdi
rilipdir. cv-dent.com web sahypa
synda maglumatlar bilen dünýäniň
11 dilind e, ýagn y türkm en, iňlis,
rus, nemes, fransuz, ukrain, türk,
ispan, italýan, arap, iwrit dillerinde
tan yşm ak mümk in. Web saýt yň
önümler we mark et bölüm ind e
önümleriň görnüşi we bahasy bilen
tan yşm ak mümk in. Hab arlaşm ak
bölüminde bolsa dünýä ýurtlarynyň
türkm en önümler in e isleg bild ir
ýän müşderileri «Täze sabanyň»
office@cv-dent.com e-mail poçta
syna öz hatlaryny ugratmak arkaly
habarlaşyp bilerler.
Kärhanada häzirki wagtda ýaş
hün ärm enleriň onlarçasy zäh
met çekýär. Ýakyn wagtda bolsa
«Täze saba» hojalyk jemgyýetiniň
agzybir işgärleri ýokary taýýarlykly
hünärmenleri taýýarlamak maksa
dy bilen, 2 aýlyk okuwlary açmagy
meýilleşdirýär. Bu okuwlaryň açyl
magy döwrebap kärhanada işlejek
hünärmenleriň ýokary taýýarlygyny
gazanmaga ýardam eder. Okuwlary
üstünlikli tamamlanlara bolsa degişli
şahadatnamalar berler we kärhana
da iş bilen üpjün ediler.
«Täze saba» hojalyk jemgyýe
tiniň «Cv-Dent» haryt nyşanly diş
çotgalary häzirki wagtda diňe bir
ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem,
dünýä bazarynda hem islegli ha
rytlar yň bir in e öwr üld i. Har ytlar a
daşary ýurtlardan bildirilýän islegler
türkmen işewürleriniň has önjeýli
zähmet çekmeklerine itergi berýär.

DÜRLI GÖRNÜŞLI
PLASTIK ÖNÜMLERI
Plastik önümleriniň dürli görnüşle
rini öndürýän önümçilikleriň biri-de,
«Hojalyk hyzmaty» hojalyk jemgyýe
tidir. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik
kärhanasy Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalarynyň Ahal welaýaty
nyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki
senagat zolagynda ýerleşýär.
2017-nji ýylda işe başlan kärhana «Galkynyş» haryt nyşanly plastik
önümlerini öndürýär. Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlary bilen enjamlaş
dyrylan kärhanada dürli ölçegli, reňkli plastik önümleriniň ýigrimiden gowrak
görnüşi öndürilýär. Olardan hojalyk üçin zerur bolan oturgyçlar, bedreler,
azyk önümlerini saklamak üçin 1; 1,5 we 7 litr ölçegdäki gaplar, süzgüçler,
legen, geýim asgyç, kürüşge, guýguç, sebet, susguç, bir gezeklik ulanyl
ýan bulgur ýaly önümleri görkezmek bolar. Bulardan başga-da, bir gezeklik
ulanylýan gap-gaçlar öndürilýär.
«Hojalyk hyzmaty» hojalyk jemgyýetiniň harytlary ýokary hilliligi hem-de
bahasynyň amatlylygy bilen alyjylaryň söýgüsini gazanýar. Uly isleg bildi
rilýän bu önümleri öndürmekde peýdalanylýan çig mal Gyýanlydaky poli
mer önümleri zawodlar toplumyndan getirilýär. Kärhanada zähmet çekýän
hünärmenler tarapyndan müşderileriň islegleri yzygiderli öwrenilýär. Şoňa
laýyklykda, önümiň täze görnüşleri hem taýýarlanylýar. Önümler, esasan,
kärhana degişli bolan «Galkynyş» söwda merkezinde müşderilere hödür
lenilýär. Şeýle-de ýurdumyzyň içerki bazarlaryna ugradylýar.
Sahypany taýýarlan Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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SANLY ULGAM

ÖNÜMÇILIK

TÄSIN ÇÖZGÜTLER

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA

Sanly tehnologiýalaryň
ösýän döwründe ýurdumy
zyň ykdysadyýetine sanly
ulgamyň gazananlaryny
ornaşdyrmak güýçli dep
ginde alnyp barylýar. Ýokary derejeli sanly
çözgütleri, IT tehnologiýalary ýurdumy
zyň edara-kärhanalaryna, hususy pudaga
ornaşdyrmaga ýardam edýän telekeçileriň
sany barha artýar. Şolaryň biri hem
«Täsin ýyldyz» hojalyk jemgyýetidir. Hoja
lyk jemgyýetiniň halka hödürleýän hyzmat
lary bilen tasinyyldyz.com.tm web sahypa
da giňişleýin tanyşmak mümkin.
«Täsin ýyldyz» hojalyk jemgyýeti 2020-nji ýyl
da esaslandyrylan gününden bäri sanly ulgam,
IT hyzmatlary boýunça iş alyp barýar. Bu ýerde
öz işine ussat, daşary ýurtlaryň abraýly ýokary
okuw mekdeplerinde IT ugry boýunça bilim alan
hünärmenler zähmet çekýär. Ýokary iş tejribesi
bolan hünärmenler IT ulgamynda hyzmatlary
hödürlemek, çylşyrymly we köpugurly web saýt
lary işläp düzmek, olar boýunça tehniki goldawy
bermek, maglumatlary web saýtlara ýerleşdirip
bermek, marketing strategiýasy boýunça dizaýn
we logotipleri, markalary ýasap bermek, program
ma üpjünçiliginde zerur şertleri üpjün etmek, yk
jam programmalary döretmek hem-de sazlamak,
logistika hyzmatlary boýunça amatly çözgütleri
hödürlemek boýunça iş alyp barýarlar. Çylşyrym
ly web saýtlary we ykjam programmalary taýýar
görnüşde tabşyrmak işinde hojalyk jemgyýetiniň
işgärleri müşderileriň islegine we buýurmasyna
görä taslamalaryň gurluşyna, dizaýnyna, tehniki

«BÄŞ SAPAK» HARYT NYŞANLY
EGIN-EŞIKLER

aýratynlyklaryna esasy üns berýärler. Islendik
kategoriýaly, çylşyrymly web sahypalary, onlaýn
marketleri, işewürligi awtomatlaşdyrmak üçin web
programmalary döretmekde «Täsin ýyldyz» hoja
lyk jemgyýetiniň IT hünärmenleri ýokary işjeňlik
görkezýärler. Şeýle hem hojalyk jemgyýetiniň
hünärmenleri IOS we Android ulgamlar üçin ykjam
goşundylary işläp taýýarlamak hyzmatyny hem
alyp barýarlar.
Häzirki wagtda hojalyk jemgyýetiniň düzümin
de «Akat market» marketpleýs hereket edýär.
Bu marketpleýsde dermanhana, öý we bag üçin,
çagalar üçin, elektronika, gurluşyk we abatlaýyş,
sport harytlary, gözellik we saglyk, öý enjamlary,
öý haýwanlary üçin, kanselýariýa harytlary, komp
ýuter enjamlary, himiki serişdeler, awtoulag önüm
leri, el işleri ýaly bölümler bar. Onlaýn arkaly edilen
sargytlar ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna ýetirilýär.
Sanly ulgamyň giň mümkinçiliklerini peýdalan
mak arkaly «Täsin ýyldyz» hojalyk jemgyýetiniň IT
hünärmenleri «Ulag ekspeditorçylyk hyzmatlary»
hojalyk jemgyýeti bilen birlikde uyh.com.tm web
saýtynyň üstünde işleýärler. Bu web saýty logisti
ka ulgamynda müşderileriň ýüklerini ynamly eltip
bermek, ugurlar boýunça gatnawlary tiz wagtyň
dowamynda tapmak we başga-da köp görnüşli
hyzmatlary hödürleýär.

«GEREKLI.TM»-DE GURBAN BAÝRAMY MYNASYBETLI UTUŞLY BÄSLEŞIK
Sanly ulg am yň, san
ly tehn olog iý an yň gaz a
nanlarynyň durmuşymyza
giňden ornaşmagy netije
sinde söwda we hyzmatlar
ulg am y ýok ar y işjeňlig e
eýe bolýar. Häzirki wagtda
ýurdumyzyň ähli künjekle
rinde sanly ulgamyň müm
kinç ilikler i yzyg id erli or
naşdyrylýar. Paýtagtymyz
Aşgabatda hem elektron
söwda, eltip bermek hyz
mat y barh a käm illeşý är.
«Gerekli.tm» onlaýn söwda meýdançasy birnä
çe ýyldan bäri ýerli we daşary ýurt brendleriniň
15 müňd en gowr ak har yd yn y halk a höd ür
leý är. Ýurd um yzd a uly dab ar a bilen bellen il
ýän mukaddes Gurban baýramy mynasybetli
«Gerekli.tm» onlaýn söwda meýdançasy utuşly
bäsleşik yglan etdi.
Muk add es Gurb an baýr am y myn as yb etli
guralan utuşly bäsleşige islendik adam gatna
şyp biler. Bäsleşigiň şerti örän ýönekeý bolup,
onda bellibir mukdarda sargyt eden müşderilere
sargydy bilen birlikde, utuşly petek gowşurylýar.
Söwdanyň bellenilen mukdaryny birnäçe esse
artdyran müşderilere şonça mukdarda petekler
berilýär. Utuşly bäsleşigiň jemi 15-nji iýulda jem
lener. Utuşy çykan müşderilere «Gerekli» onlaýn
söwda meýdançasy tarapyndan gymmat bahaly
sowgatlar gowşurylar.
Belläp geçsek, «Gerekli» onlaýn söwda meý
dançasynyň gerekli.tm web saýtynda we ykjam

programmasynda elektron
enjamlar, iým it önümler i,
hojalyk tehnikasy, hojalyk
harytlary, gözellik serişde
leri, kanselýariýa harytlary,
awtoulaglar üçin, gurluşyk
üçin, egin-eşikler, güller, öý
we bag üçin, derman seriş
deleri, parfýumeriýa, çagalar
we eneler üçin, kitaplar, sow
gatlyk harytlar, haýwanlar
üçin bölümler bar. Her ha
rydyň aýratyn bölümde ýer
leşdirilmegi we süzgüçleriň
bolmagy müşderä özüne gerek bolan zady aňsat
tapmaga, haryt barada gerekli maglumatlary alma
ga ýardam edýär. Eltip bermek hyzmaty hepdäniň
ähli günlerinde amala aşyrylýar. Şeýle-de häzirki
wagtda welaýatlarda hem eltip bermek hyzmaty
ýola goýuldy. Marketpleýsde aýyň dowamynda
yzygiderli söwda edýän müşderilere birnäçe de
rejelere çykmak arkaly, harytlary köp möçberdäki
arzanlaşyk bilen satyn almak mümkinçiligi bar.
Tölegler nagt we nagt däl görnüşinde amala aşy
rylýar. «Gerekli.tm» onlaýn söwda meýdançasy
müşderileriň islegini kanagatlandyrmak maksa
dy bilen, pikir soraşmalary, sowgatly söwdalary,
aksiýalary yzygiderli geçirýärler. Häzirki wagtda
müşderilere hödürlenilýän hyzmatlaryň gerimi bar
ha giňeýär. Aýyň dowamynda iki gezek hepdäniň
çarşenbe güni geçirilýän «Gerekli gün» söwdasy
aýratyn gyzyklylygy bilen tapawutlanýar. Onda ähli
harytlarda belli bir derejede tapawutlanan derejä
çykan müşderilere mega arzanlaşyklar garaşýar.

SAG BAŞYM — SOLTAN BAŞYM

HORMATLY ADAMLAR!
Häzirki döwürde tomus pasly
nyň dowam edýän günlerinde Gün
urm a had ys alar ynyň we dör äp
biläýjek möwsümleýin ýiti respira
tor ýokanç keselleriň öňüni almak
maksady bilen, paslyň aýratynlyk
laryna laýyklykda geýniň, Günüň
ýit i şöhles ind en gor an yň, şeýle
hem ýurdumyzda hereket edýän
şahsy we jemgyýetçilik arassaçylyk
tertip-düzgünlerini doly we dogry
berjaý ediň, elleriňizi hemişe aras
sa saklaň!
Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň
«Türkmenistanyň dermanlyk ösüm
likleri» atly köp jiltli ylmy-ensiklo
pedik kitabynyň birinji jildinde peý
dalanylyşy, dermantaýýarlanylyşy
hem-de onuň ulanylyş aýratynlyk

2022-nji ýylyň 11-nji iýuly, duşenbe

Ösümligiň otundaky we tohumyn
daky alkaloidleriň örän güýçli täsiri
sebäpli, üzärligiň ysyndan bakteri
ýalaryň, zyýankeşleriň gaçýandygy
ylmy taýdan subut edildi.
Gahryman Arkadagymyzyň bel
leýşi ýaly, paýhasly ata-babalarymyz
ähmiýetli dessurlara başlanda, täze
jaýa göçüp gelende, öýe täze ge
lin gelende, toý-baýramçylyklarda
üzärlik tütetmek ýörelgesini pugta
lary, tebigy gory hakynda giňişleýin
maglumatlar beýan edilýän üzärlik dessura öwrüpdir.
Öýde we iş ýerleriňizde wag
birnäçe keselleriň garşysyna ula
nylýan serişde hökmünde bellidir. tal-wagtal üzärlik tütedip durmagy
Üzärligi wagtal-wagtal tütedip, tüs ýatdan çykarmaň!
sesini daş-töwerege ýaýratmagyň
Türkmenistanyň Saglygy
özi birnäçe ýokanç keselleriň ýo
go
r
a
ý
yş we derman senagaty
kuşmagynyň öňüni almaga ýardam
ministrliginiň Saglygy
berýär we adamlaryň bedeniniň
goraýşyň habarlar merkezi.
kesele garşy göreşijiligini berkidýär.

Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleş
mesiniň agzala
rynyň ýokary hilli
dokma önümleri
bilen milli ykdy
sadyýetimiziň
möhüm ugurla
rynyň biri bolan
dokma pudagynyň
has-da ösdüril
megine, içerki
bazarlarymyzyň
harytlar bilen üp
jün edilmegine öz
goşantlaryny goş
ýandyklary örän
guwandyryjydyr.
Şolaryň biri hem «Bäş sapak» haryt nyşanly erkek egin-eşikle
rini öndürýän baýry telekeçi Bäşim Nurmyradowdyr.
Telekeçiniň Mary welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşýän önümçilik
kärhanasynda dokma önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär. B.Nurmy
radow erkek egin-eşiklerini tikmek bilen 1996-njy ýyldan bäri meşgulla
nyp gelýär. Telekeçiniň «Bäş sapak» haryt nyşanyny saýlap almagynyň
sebäbi bilen gyzyklananymyzda, ol:
— Biz maşgalada bäş dogan. Şonuň üçinem önümlerimiziň adyny
şöhlelendirmek üçin «Bäş sapak» jümlesini haryt nyşan hökmünde
saýlap aldyk — diýip gürrüň berdi.
Bu ýerde ähli ýaşdaky erkek adamlar üçin her möwsüme, pasla
görä köýnekler, keltekçeler, okuwçy oglanlar üçin kostýum-jalbaryň
toplumy tikilip taýýarlanylýar. Kärhananyň Türkiýe Respublikasynyň,
Italiýa Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlary
bilen üpjün edilmegi ýokary hilli dokma önümleriniň ençemesini ön
dürmäge mümkinçilik berýär. Bu ýerde öndürilýän dokma önümleri
dürli ýaşdaky adamlara niýetlenip, eşikleriň bezeg aýratynlyklary
na, döwrebaplyk bilen milliligiň sazlaşygyna aýratyn üns berilýär.
Buýurmalar esasynda işleýän kärhanada aýyň dowamynda erkek
egin-eşikleriniň müňlerçesi tikilýär. Taýýar önümler içerki bazarda
uly islegden peýdalanylýar.

RAHAT AÝAKGAPLAR

Türkmen bazarynda eýýäm 20 ýyldan gowrak wagt bäri
ýokary hilli aýakgap önümlerini öndürip, halkyň söýgüsini ga
zanan önümçilikleriň biri-de, Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy Serdar Gurbanowyň ýolbaş
çylygyndaky «Runotex» haryt nyşanly aýakgaplary, guşaklary,
ýörite lybaslary öndürýän we olaryň abatlaýyş hyzmatlaryny
hödürleýän kärhanadyr. Germaniýa Federatiw Respublika
synyň enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bu kärhanada möw
süme görä, müşderileriň isleglerine laýyklykda aýakgaplar
öndürilýär.
Çagalar, ýetginjekler, gelin-gyzlar, oglanlar üçin niýetlenen dürli
biçüwdäki we dürli ölçegdäki önümler ildeşlerimiziň ýokary bahasyna
mynasyp bolýar. Berkligi hem-de oňaýlylygy bilen tapawutlanýan
önümlere içerki bazarda uly isleg bildirilýär. Döwrebap görnüşli,
ekologiýa taýdan arassa önümlerden taýýarlanýan aýakgaplar rahatlygy
bilen tapawutlanýar.
— Biziň alyp barýan işimiziň esasy aýratynlygy isleglere we buýur
malara görä hyzmat edýänligimiz bolup durýar. Esasy müşderilerimiziň
hatarynda teatr işgärlerini, tansçylary, çapyksuwarlary we itşynaslary
görkezmek bolar. Olaryň talaplary esasynda biz teatr artistleri
üçin-ä köne biçüwli gadymy köwüşleridir ädikleri, ýurdumyzda belli
tans toparlarynyň oglan-gyzlary üçin bolsa tans aýakgaplaryny, ça
pyksuwarlar üçin ýörite ädikleri, itşynaslar üçin it boýunbaglaryny,
guşaklyklary tikýäris. Bulardan başga-da, muzeýler üçinem belli bir
döwre niýetlenilen aýakgaplary öndürýäris. Gurluşyk edaralarynda,
saglygy goraýyş ulgamynda zähmet çekýän hünärmenler, oba ho
jalyk, ekerançylyk bilen meşgullanýan adamlar üçin howpsuzlyk
kadalaryna eýerip, ýörite aýakgaplary hem tikýäris. Önümçilikde
önümleriň çig maly müşderileriň islegine görä kesgitlenilýär. Ýerli
çig malyň ulanylmagy aýakgaplaryň elýeterli bolmagyny, bazarda
bäsdeşlige ukyplylygyny üpjün edýär.
Mundan başga-da, önümçilik kärhanamyzda dürli görnüşdäki ýan
torbalary, çemodanlary, gapjyklary, deriden we gaýyşdan tikilen gyş
eşiklerini, aýakgaplary bejerýän bölüm hem hereket edýär. Biz bu ýerde
müşderileriň islegini kanagatlandyrmak, önümleri göwnejaý bejermek
boýunça ýadawsyz iş alyp barýarys — diýip, işewür telekeçi Serdar
Gurbanow gürrüň berdi.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».
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Mahabatlar. Bildirişler
Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň,
daýhan birleşikleriniň, beýleki ýuridik şahslaryň, kärendeçileriň we raýatlaryň
DYKGATYNA!
Biziň salgymyz:
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň
Bitaraplyk köçesiniň
18-nji jaýynyň 7-nji gaty.

«Erkin gurluşyk» hususy kärhanasy
Türkmenistanda oba hojalyk ekinlerini ösdürip
ýetişdirýän paýdarlar jemgyýetleri, daýhan
hojalyklary, beýleki ýuridik şahslar we raýatlar
döwlet tabşyrygyndan daşary artyk öndürilen
we döwlet tabşyrygyna girmeýän oba
hojalyk önümlerini öndürýänler bilen
2022 — 2023-nji ýylyň hasyly üçin
deslapky şertnamalary baglaşýar.
Şeýle hem ekinleri ekmek
üçin tohumy we ösümlikleri
zyýankeşlerden goraýan
serişdeleri, tehniki
goldaw geňeşmeleri
bermäge
mümkinçilik bar.

Habarlaşmak üçin
telefon belgilerimiz:
(+993 522) 7-26-25,
(+993 65) 89-22-99.

S/b: 601221000977

MÄHRIBAN
ILDEŞLER!

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.

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.

www.tstb.gov.tm.
Gazet ofset usulynda
çap edildi.
Format A-3.
Tiraž 4570 sany.

“Rysgal” paýdarlar täjirçilik
banky “Şowly söwda” yg
rarlyk maksatnamasyny işe girizdi. Maksat
namanyň çäklerinde «Maestro» kartlaryny
ulanyjylara maksatnama birigen hyzmatdaş
larynyň söwda we hyzmat nokatlaryndaky
POS terminallarynda söwda edenlerinde,
söwd an yň 3 göt er im i bank tar ap ynd an,
3 göterimi söwda-hyzmat ediji hyzmatdaş
tarapyndan tölenip, jemi 6 göterim “cash
back” sylagy hökmünde kart saklaýjynyň
hasabyna yzyna gaýtarylyp berilýär.
Häz
 irk
 i wagtd
 a b u m a k s a t n a m
 a
bankyň iri müşderileri bolan “Halk Market”,
“Şerbet Market” hem-de “Milli Market”
söwda nokatlary birikdiler.
“Rysgal” paýdarlar täjirçilik banky öz müş
derilerini “Şowly söwda” ygrarlyk maksat
namasyna birikmäge çagyrýar.
Giňişleýin maglumatlar bankyň
rysgalbank.com.tm
saýtynda ýerleşdirilen.
Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 109742.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.

8

Rysgal

2022-nji ýylyň 11-nji iýuly, duşenbe

Mahabatlar
S/b 101122528084

S/b 310131000118

Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar
jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň,
beýleki ýuridik şahslaryň,
kärendeçileriň we raýatlaryň dykgatyna!

«Nurly meýdan» daýhan hojalygy

dürli möçberlerde mekgejöwen, arpa, iýmlik bugdaý önümlerini
bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň
Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 174 «A» jaýy.
Telefon belgilerimiz: (+993 61) 76-22-13, (+993 12) 21-15-81, 21-15-82.
S/b 101122528084

Telekeçi Batyr Nyýazmuhammedowyň «Mejal» haryt nyşanly
ýokumly goşundylar bilen baýlaşdyrylan iým öndürýän
hususy kärhanasy ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we
daýhanlaryndan iýmlik bugdaýy, günebakaryň, soýanyň, rapsyň
sarununy, mekgejöwen, süle, arpa ýaly dänelik ekinleri bazar
bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň
Täze zaman köçesiniň 180/3 jaýy.
Telefon belgilerimiz: (+993 12) 72-60-06, 24-75-49, 24-75-48.

«Parahat» hususy kärhanasy

S/b 202131000197

ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan miweleri,
ir-iýmişleri hem-de gök-bakja önümlerini uly möçberde
bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň
«Ýalkym» ýaşaýyş toplumynyň Türkmenistan köçesi.
Telefon belgilerimiz: (+993 65) 55-17-67, 72-39-72.

S/b 103161020683

OBA HOJALYK EKINLERINI
ÖSDÜRIP ÝETIŞDIRÝÄNLERIŇ DYKGATYNA!

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «Birleşme eksport» kärhanasy
2022-nji ýylda ösdürilip ýetişdirilen
mäş, jöwen, dary, künji hasylyny we
beýleki oba hojalyk ekinlerini bazar
bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Telefon belgilerimiz:
(+993 12) 34-47-26, (+993 63) 60-53-35.
E-mail: birleshme.export@gmail.com

S/b 202131000197

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Aýdogdy Hudaýberdiýew 2022-nji ýylda ösdürilip
ýetişdirilen mekgejöwen, arpa, iýmlik bugdaý, dary hasylyny we
beýleki oba hojalyk ekinlerini bazar bahasyndan satyn alýandygyny
habar berýär.
Biziň salgymyz: Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
Magtymguly adyndaky daýhan birleşigi.
Telefon belgimiz: (+99361) 65-33-03.
S/b 202131000197

«Işewür topar» hojalyk jemgyýeti 2022-nji ýylda ösdürilip
ýetişdirilen mekgejöwen hasylyny bazar bahasyndan satyn
alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Köpetdag etrabynyň
1958-nji (Andalyp) köçesiniň 40-njy jaýy.
Telefon belgimiz: (+99365) 65-33-97.

