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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
24-nji dekabrda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedow
Ministrler Kabinetiniň sanly ulgam arkaly nobatdaky mejlisini geçirdi.
Onda döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy
hem-de milli ykdysadyýeti hemmetaraplaýyn ösdürmäge gönükdirilen
resminamalaryň birnäçesiniň taslamalaryna garaldy.
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Türkm en ist an yň  çuňňur  
hormatlanylýan Prez id ent i
Gurbanguly  BERDIMUHAMEDOW!
Sizi ýetip gelýän Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Täze, 2022-nji ýylyň mähriban halkymyzy ajaýyp zähmet ýeňişlerine
atarjak, berkarar türkmen döwletiniň şan-şöhratyny we mertebesini öňküdende belende göterjek ýyllaryň biri boljakdygyna berk ynanýarys.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Türkmenistanyň ykdysadyýeti bazar gatnaşyklaryna esaslanyp, döwletimiz
telekeçiligi höweslendirýär, giňden goldaýar, kiçi we orta telekeçiligiň
ösmegine ýardam berýär. Şonuň netijesinde, üstünlikli jemlenilýän 2021-nji
ýylda telekeçilerimiziň öndüren ýokary hilli önümleri, guran ajaýyp binalary
we beýleki ugurlarda bitiren işleri örän guwandyryjydyr.
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň üstünliklere beslenen ýyly
hökmünde ýurdumyzyň, halkymyzyň, şol sanda türkmen telekeçileriniň
ykbalynda ýatdan çykmajak täsir galdyrdy. Tamamlanyp barýan ýylymyzyň
taryhy wakalary, hususan-da, şanly Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllygy,
Türkmenistanyň Bitaraplygynyň 26 ýyllygy mynasybetli dabaralar Siziň beýik
başlangyçlaryňyzyň rowaçlanýandygyny ýene bir ýola dünýä äşgär edýär.
Geljek 2022-nji ýylyň ähli halkymyz, şol sanda türkmen telekeçileriniň
durmuşynda rysgally, şanly, düşümli ýyllaryň biri boljakdygyna berk
ynanýarys.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi ýurdumyzda uly dabara bilen bellenilýän Täze ýyl baýramy bilen ýene
bir gezek tüýs ýürekden gutlaýarys! Siziň janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak
bolmagyny arzuw edýäris!
Sizi çuňňur hormatlamak bilen,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary.

illi Lid er im iz mejlis iň gün
tertibini yglan edip, hasabat
bermek üçin, ilki bilen, Ministr
ler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary
Serdar Berdimuhamedowa söz berdi. Wi
se-premýer hormatly Prezidentimiziň Oba
milli maksatnamasynyň, daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümle
ri özümizde öndürmek, beýleki döwletlere
iberilýän önümleriň möçberlerini artdyrmak
bar ad ak y döwlet maks atn am alar yn yň
ýerine ýetirilişi bilen ýerinde tanyşmak,
bazarlardaky we dükanlardaky harytla
ryň nyrhlaryny görmek, oba ýerlerinde
bar bolan soraglary öwrenmek boýunça
beren tabşyrygyny ýerine ýetirmek üçin,
ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna iş sapar
larynyň amala aşyrylandygyny, şolaryň
dowamynda bazarlaryň, beýleki söwda
nokatlarynyň işleri bilen tanşylandygy ba
rada hasabat berdi.
Iş saparynyň dowamynda önümleriň
bolçulygy, harytlaryň köpdürlüligi, bahala
ryň elýeterliligi ýaly meseleler bilen bagly
ýagd aýlar öwr en ild i. Önüm önd ür ijiler,
söwda ulgamynyň işgärleri, telekeçilerdir
ýönekeý alyjylar we ýerli ilatyň wekilleri
bilen duşuşylyp, söhbetdeş bolundy. Ýo
karda agzalan maksatnamalaryň ýerine
ýetirilişi seljerilip, welaýat häkimliklerinde
degişli maslahatlar geçirildi.
Hasabatyň çäklerinde milli Liderimiziň
tagallalary bilen ýurdumyzda azyk bolçuly
gynyň üpjün edilýändigi, şu maksatlar üçin
welaýatlaryň ählisinde hem önümleri gyş
paslyna çenli saklamak babatda sowady
jylaryň we ýyladyşhanalaryň gurlandygy
bellenildi. Telekeçileriň miwe, bakja önüm
lerini öndürmegi üçin müňlerçe gektar ýer
bölünip berildi. Olara tohum, dökün, teh
nika satyn almaklary üçin ýeňillikli karzlar
berilýär. Häzirki döwürde bazarlarymyzda
we beýlek i söwd a nok atlar ynd a bola
nyňda, bu işleriň netijesi aýdyň duýulýar.
Welaýatlaryň ählisiniň bazarlarynda önüm
bolçulygynyň döredilendigini, halkymyza
hödürlenýän harytlaryň köpdürlüdigini, ba
halaryň hem elýeterlidigini görmek bolýar.
Wise-premýer bazarlarda daşary ýurt
lardan getirilýän harytlaryň däl-de, özümiz
de öndürilen önümleriň artykmaçlyk ed
ýändigini aýratyn belledi. Ilatymyza häzirki
döwürde türkmen telekeçileriniň öndüren
towuk, goýun, sygyr etleri we et önümleri,
balyk, tüwi, un, ýag, şeker önümleri, ýur
dumyzda ýetişdirilen banan, mandarin,
hurma, limon, apelsin ýaly sitrus miweleri
bilen bilelikde, alma, armyt, şetdaly, garaly,
üzüm ýaly miweler, gawun, garpyz, ýeral
ma ýaly ýokary hilli harytlar hödürlenýär.
Hasabatda nygtalyşy ýaly, welaýatlar
daky söwda edaralarynda sanly ulgamyň
mümkinçilikleri barha giňden ornaşdyryl
ýar. Ilata hödürlenýän nagt däl elektron
hasaplaşyk şertleri, internet söwdanyň,
elektron mahabatlaryň ýola goýluşy, aly
jylara eltip bermek hyzmatlary we beýleki
işler söwda medeniýetiniň kämilleşdirilýän
digine şaýatlyk edýär.
Wise-premýer hasabatyny dowam edip,
Oba milli maksatnamasynyň, daşary ýurt
lardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan
önümler i özüm izd e önd ürm ek, beýlek i
döwletlere iberilýän önümleriň möçberlerini

artdyrmak baradaky döwlet maksatnama
larynyň ýerine ýetirilişini çaltlandyrmak
üçin birnäçe teklipleri beýan etdi.
Soňra horm atly Prez id ent im iz Hö
kümetiň agzalaryna ýüzlenip, Täze ýyl
baýramy mynasybetli goşmaça durmuş
çärelerini guramak boýunça anyk görkez
meleri berdi. Milli Liderimiz bu çäreleriň
«Döwlet adam üçindir!» diýen şygarda
öz beýanyny tapan döwlet syýasaty bilen
baglylykda amala aşyrylýandygyny nyg
tady. Wise-premýer Ç.Gylyjowa ertirden
başlap, geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli
bazarlarda we dükanlarda senagat hem-de
azyk harytlarynyň baýramçylyk satuwyny
guramak, adamlaryň dogan-garyndaşlary
we ýakynlary üçin sowgatlary alar ýaly
hem-de Täze ýyl baýramyny gowy geçirer
ýaly, käbir harytlaryň bahasyny 50 göteri
me çenli arzanlatmak tabşyryldy. Ministrler
Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommuni
kasiýalar agentliginiň Baş direktory M.Ça
kyýewe 31-nji dekabrda we 1-nji ýanwarda
raý atlar ym yz yň şäh er awt ob uslar ynd a
mugt gatnadylmagyny guramak tabşyryldy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary Ç.Gylyjow 2022-nji ýylda ministrlik
ler we pudaklaýyn dolandyryş edaralary
tarapyndan geçirilmegi meýilleşdirilýän
sergileriň hem-de maslahatlaryň sana
wynyň taslamasy barada hasabat berdi.
Türkm en ist an yň gaz aný an üst ünlikler i
bilen halkara jemgyýetçiligi giňden tanyş
dyrmak, daşary ýurtlar bilen özara bähbitli
hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdür
mek, milli ykdysadyýetimize maýa go
ýumlary çekmek, ýokary tehnologiýalary,
innowasiýalary ornaşdyrmak maksady bi
len, dürli sergiler we maslahatlar guralýar.
Şunuň bilen baglylykda, Söwda-senagat
edarasynyň degişli ministrlikler we pudak
edaralary bilen bilelikde, 2022-nji ýylda ge
çirilmegi teklip edilýän sergileriň, ýarmar
kalaryň, maslahatlaryň we festiwallaryň
sanawynyň taslamasyny taýýarlandygy
habar berildi. Şol taslama milli Liderimiziň
garamagyna hödürlenildi.
Horm atly Prez id ent im iz has ab at y
diňläp, ýurd um yz yň halk hojalyg yn yň
ähli pudaklarynda düýpli özgertmeleriň
geçirilýändigini, giň gerimli işleriň alnyp
barylýandygyny, uly üstünlikleriň gazanyl
ýandygyny nygtady. Häzir Türkmenistan
iri taslamalary hem-de oňyn başlangyç
lary üstünlikli durmuşa geçirýän, ýokary
tehnologiýalara we innowasiýalara da
ýanýan, depginli ösýän döwlet hökmünde
dünýäde giň meşhurlyga eýe boldy diýip,
hormatly Prezidentimiz belledi. Döwlet
Baştutanymyz ýurdumyzyň önümleriniň
has işjeň öňe ilerledilmegi üçin degişli
mah ab atyň zer urd yg yn y aýd yp, meý il
leşdirilen ähli çäreleri geçirmegiň ýokary
guramaçylyk derejesiniň üpjün edilmeli
digini, özara bähbitli gatnaşyklardan ugur
alynmalydygyny tabşyrdy. Şol çäreleriň
her bir i ähm iý etli, man yly bolm alyd yr,
Türkmenistanyň umumadamzat ynsan
perwer maksatlaryna esaslanan, ösüşlere
beslenen syýasatynyň mazmunyny beýan
etmelidir diýip, milli Liderimiz aýtdy hemde şunuň bilen baglylykda, wise-premýere
anyk görkezmeleri berdi.
«RYSGAL»
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HORM ATLY PREZ ID ENT IM IZ IŇ «TÜRKMENISTAN —
BITARAPLYGYŇ MEKANY» ATLY KITAB YND AN
özi halkymyzyň asyrlaryň jümmüşinden
gözbaş alýan dost-doganlyk, agzybirlik
däplerini häzirki döwürde hem döwle
timiziň mynasyp dowam etdirýändigini
görkezýär.
Türkm en istanyň hem iş el ik Bita
raplyk hukuk ýagdaýynyň parahatçylyk
söýüji maksatlary döwletimiziň Harby
doktrinasynyň baş ugry bilen hem gabat
gelýär. Goranyş häsiýetli Harby doktri
namyz diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem,
bütin Ýer ýüzünde parahatçylygyň we
abadançylygyň berkarar bolmagyny, äh
lumumy howpsuzlygyň üpjün edilmegini
maksat edinýär.
Türkmen halky gözbaşyny asyrlaryň
jümmüşinden alyp gaýdýan ýagşy dessur
laryna ygrarly bolmak bilen, ruhy mukad
desliklere aýratyn sarpa goýýar. Häzirki
döwürde şol däpler mynasyp dowam
etdirilýär we baý mazmuna eýe bolýar.
Olary geljek nesillere ýetirmek ugrunda
zerur işler amala aşyrylýar.
Adamzat öz uzak-uzak geçmişinden
bäri, bütin ýaşaýşynyň dowamynda ar
kaýyn, abadan, rahat ýaşaýşyň ýollaryny
gözläpdir. Eýsem-de bolsa, dostlukdan,
doganlykdan, ynanyşmakdan, hyzmat
daşlykdan, adalatlylykdan ygtybarly hem
gowy ýaşaýşyň ýokdugyna akyl ýetiripdir.

●

● Biz «Adam — jemgyýetiň we döw

letiň iň ýokary gymmatlygy» diýen düşün
jäni baş ýörelgelerimiziň biri hökmünde
kesgitledik.
Türkm en istan dünýäd e Birl eş en
Milletler Guramasynyň hemişelik Bita
raplyk hukuk ýagdaýy hakyndaky Rezol
ýusiýasyny öz Esasy Kanunyna girizen
ýeke-täk döwletdir. Bu günki gün bütin
dünýä biziň döwletimizi parahatçylyk dö
rediji ýurt hökmünde tanaýar.
Türkm en istanyň halkara giň işl i
ginde öňe sürýän başlangyçlary, anyk
teklipleri giňden goldaw tapýar. Munuň
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ŞANLY ÝYLA SOWGATLY

B

erk ar ar döwl et im iz iň bagt y
ý a r l y k d ö w r ü n d e h o r m
 a t l y
Prezidentimiziň parasatly we öň
dengörüjilikli baştutanlygynda ýurdumyzda
durmuşa geçirilýän ykdysady özgertmeler
halk hojalygynyň beýleki pudaklary bilen
bir hatarda, obasenagat toplumynyň hem
ýokary depginler bilen sazlaşykly ösmegine
güýçli itergi berýär. Bu ugurdaky giň gerimli
ösüşlere Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň goş
ýan goşandy hem uludyr. Olaryň oba hoja
lyk we azyk önümçiligi boýunça gazanýan
netijeleri, ýeten sepgitleri azyk bolçulygyny
döretmek, eksport mümkinçiligini artdyrmak
bilen bagly döwlet syýasatynyň üstünlikli
durmuşa geçirilmegine işjeň gatnaşýandyk
laryna şaýatlyk edýär.
Hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzda
kiçi we orta telekeçiligiň ähli ugurlaryny,
hususan-da, oba hojalyk we azyk ugurly
telekeçiligi ösdürmek üçin berýän bimöçber
goldawlaryndan we edýän taýsyz tagallala
ryndan netijeli peýdalanýan, TSTB-niň ag
zalarynyň ýene-de sanlyja günlerden taryha
girjek 2021-nji ýyly hem ýokary görkezijiler
bilen jemlejekdigi ikuçsuzdyr. Şanly waka
lara baý bolan 2021-nji ýylda birleşmäniň
agzalary oba hojalyk we azyk maksatly
önümçilikler, şol sanda maldarçylyk we
guşçulyk toplumlaryny, döwrebap tehnolo
giýalar ornaşdyrylan ýyladyşhanalary, azyk
ugurly desgalary işe girizdiler.
2021-nji ýyl Türkm en ist an yň Sen a
gatçylar we telekeçiler birleşmesi, onuň
agz alar y üçin ýatd an çykm ajak, ajaý yp
wakalara baý ýyllaryň biri boldy. Gahryman
Ark ad ag ym yz yň ata Wat an ym yz yň oba
hojalyk pudagynda, ylaýta-da, azyk bolçu
lygyny üpjün etmekde türkmen işewürleri
niň bitirýän işlerine ýokary baha bermegi
olary täze zähmet ýeňişlerini gazanmaga
ruhlandyrýar.
Türkm en ist an yň Prez id ent in iň tar yh y
Kararlaryna laýyklykda, birleşmäniň oba
hojalyk önümçiligi bilen meşgullanýan ag
zalaryna uzak möhletleýin, ýeňillikli karz
serişdeleriniň hasabyna Amerikanyň Birle

şen Ştatlarynyň dünýä belli «John Deere»
kompaniýasynyň ähli amatlyklary bolan, ýo
kary öndürijilikli, dolandyrmasy ýönekeý oba
hojalyk tehnikalarywe enjamlary bilen üpjün
edilmegi türkmen işewürleriniň işleriniň hasda ilerlemegine uly itergi berdi. Hormatly
Prezidentimiziň namalary esasynda oba
hojalyk önümlerini öndürýän hususy tarap
lara uzak möhletleýin peýdalanmak üçin ýer
bölekleriniň, ýeňillikli karz serişdeleriniň be
rilmegi we beýleki amatlyklaryň döredilmegi
dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň
kämil tehnologiýalaryny ornaşdyrmak arkaly
halkara ölçeglere laýyk gelýän, bäsdeşlige
ukyply önümleri öndürmäge mümkinçilik
berýär. Birleşmäniň agzalary içerki sarp
edijileri mal eti, süýt we süýt önümleri, guş
eti, ýumurtga, şöhlat we del tagamly et
önümleri, süýji-köke önümleri, miwe şirele
ri, alkogolsyz içgiler, ir-iýmişler, gök-bakja
önümleri, gaplanan gök-miwe, balyk we
balyk önümleri bilen üpjün edýärler.
Türkmen işewürleri azyk önümleriniň
diňe bir hil derejesini ýokarlandyrmak, möç
berini artdyrmak bilen çäklenmän, eýsem,
olaryň täze görnüşlerini çykarmaga-da yzy
giderli üns berýärler. Olaryň baş maksady,
ilkinji nobatda, içerki bazary azyk önümleri
bilen bolelin üpjün etmekden ybarat bolup,
esasy wezipeleriň ýene biri eksporta ibe
rilýän harytlaryň möçberini artdyrmakdan,
görnüşlerini köpeltmekden we geografiýa
syny giňeltmekden ybaratdyr. Ýurdumyzyň
hus us yý etç iler in iň önd ür en hil der ejes i
ýokary, halkar a ölçegler e laýyk gelýän,
ekologiýa taýdan arassa önümlerine isleg
bildirýän daşary ýurtlaryň sany hem yzygi
derli köpelýär.
Hormatly Prezidentimizi, mähriban ildeş
lerimizi ýetip gelýän Täze ýyl baýramy bilen
gutlaýarys. Täze ýyl rysgal-döwletli, aba
dan, düşümli ýyl bolsun! Ata Watanymyzyň
bereketli we güneşli topragynda öndürilýän
datly tagamlar, dürli-dürli nygmatlar Täze ýyl
desterhanlaryňyzy bezesin!
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

Emma mesele munuň bilen tamamlan
mandyr. Çünki şeýle ygtybarly ýaşaýşy dö
retmegiň hem öz ugruny — ýoluny-ýörel
gesini tapmaly, tapanyňdan soň hem ony
bozman, dogry alyp gitmegi başarmaly!
Biziň oňyn Bitaraplyk syýasatymyzda bu
laryň ählisi — ygtybarly hem gowy ýaşa
ýyş baradaky kämil düşünjeler hem, şol
düşünjeleri anyk durmuşda ulanmagyň
kämil ýoly-ýörelgesi hem, ony bozman,
dogry alyp gitmek baradaky tagallalar
hem jemlenendir.
Her bir göz ýetirilen, akyl kesen zady,
onuň iň uly zerurlyklardandygyny bilip
durkaň hem, anyk durmuşda ulanmak
da, özüňe we dünýä ýol etmekde iş bar.
Ony durmuşa ornaşdyrmak ähli babatlary
— syýasy, ykdysady, ruhy-ahlak, durmuş
babatlaryny özünde jemleýär we olary
jebis herekete getirmäge ukyply bitewi
ýörelgäni talap edýär. Biziň hemişelik
Bitaraplygymyz, ine, şeýle ýörelgedir,
ata-babalarymyzyň tejribeleri umumylaş
dyrylyp, döwre görä ösdürilen mukaddes
ýörelgedir.
Ýurdumyz hernäçe baý hem bol
sa, biziň iň uly baýlygymyz halkymyzyň
akyl-parasatyndadyr we halkymyzyň köp
müň ýyllyk beýik tejribesiniň döwre görä
ösdürilip, döwlet syýasatynda jemlenme

●

sindedir. Şol akyl-parasat, tejribe bilen
biz ýurdumyzyň baý mümkinçiliklerinden
akylly-başly peýdalanmagy başarýarys.
Ozaly bilen, agzybir, parahat durmuşy
myzy berkidýäris. Agzybirligiň, abadan
çylygyň ýurdunda gülläp ösüşleriň bol
ýandygyna bu gün dünýä Türkmenistanyň
mysalynda göz ýetirýändir. Binalarymyzyň
berkligi, öýümiziň abadanlygy, dünýä uza
ýan ýollarymyzyň abatlygy agzybir hem
parahat durmuşymyzyň netijesinde hasyl
bolýandyr.
Bitarapl yk syýas at ymyz öz ýur
dumyza, sebite we dünýä abadançylyk
nuruny çaýmak bilen, biziň bütin bagtly
durmuşymyzy berkitmegimiziň daýan
jydyr. Beýik özgertmelerimiz, şu güne
we geljege hyzmat edýän ähli tar yhy
tutumlarymyz abadan, nurana durmuşy,
dünýäde dostana gatnaşyklary, ösüşi hem
hyzmatdaşlygy ileri tutýan mukaddes
ýörelgämiziň saýasynda amala aşýandyr.
Goý, mydama şeýle bolsun!
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türk
men ist an ym yz ösüşl erd en-ösüşl er e
ýetsin!
Halkymyzyň päkize arzuw-umytlary
nyň, beýik maksatlarynyň alnyny ýagtyld
ýan mukaddes ýörelgelerimiz hiç mahal
bozulmasyn!

●
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SENAGAT WE HIMIÝA ÖNÜMÇILIGINIŇ
BATLY GADAMLARY
Horm atly Prez id ent im iz döwlet im iz iň
binýatlaýyn esaslaryny mundan beýläk-de
pugtalandyrmagy, onuň halkara abraýyny
ýokarlandyrmagy hem-de eksport kuwwaty
ny düýpli artdyrmagy ösüşleriň ileri tutulýan
ugurlary hökmünde kesgitleýär. Hut şonuň
üçin Garaşsyz, hemişelik Bitarap Watanymy
zyň milli ykdysadyýetini ösdürmek, ýurdumyzy
senagat taýdan ösen döwletleriň hataryna
goşmak ugrunda maksatnamalaýyn işler, hal
kara ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar. Milli
ykdysadyýetimiziň ösüşiniň depginini ýokar
landyrmak maksady bilen, bäsdeşlige ukyply
harytlaryň eksportynyň möçberini artdyrmak,
öňd eb ar yjy tehn olog iý alar y orn aşd yrm ak,
import önümleriniň ýerini tutýan harytlaryň
öndürilişini giňeltmek, telekeçilige goldaw ber
mek, bazar gatnaşyklaryny ösdürmek boýun
ça toplumlaýyn işler durmuşa geçirilýär. Milli
ykdysadyýetimiziň esasy senagat pudaklary
bolan himiýa we dokma senagatynda, gurlu
şyk materiallaryny öndürmekde guwandyryjy
netijeler gazanylýar. Hormatly Prezidentimiziň
tagallasy bilen Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň ygtyýaryna senagat zolagy üçin
ýer bölekleriniň, şeýle-de karz serişdeleriniň
berilmegi, dürli harytlary öndürýän ýokary teh
nologiýaly kärhanalary gurmaga amatly şert
leriň döredilmegi özüniň oňyn miwesini hem
berýär. Häzirki wagtda senagat toplumynda
gurluşyk materiallary, dokma önümleri, haly
we haly önümleri, mebeller, ýuwujy serişdeler,
şeýle hem neşirýat we çaphana senagatynyň
önümleri ýaly dürli harytlar öndürilýär. Aýratynda, gurluşyk materiallary senagaty ýokary dep
ginde ösýär. Ýerli çig mal serişdeleriniň netijeli
ulanylmagy diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem,
daşary ýurtlarda hem uly islegden peýdalan
ýan gurluşyk serişdeleriniň dürli görnüşlerini
çykarmaga mümkinçilik berýär.
Buýsanç bilen bellemeli zatlaryň biri-de,
ýurdumyzyň hususy senagatçylary tarapyn
dan 2021-nji ýylda önümleriň täze görnüşleri
niň köpsanlysynyň öndürilip başlanm
 agydyr.
Ýagny, «Abat şekil» hojalyk jemgyýeti we
«Rysgally senet» hususy kärhanasy tarapyn

dan öndürilip başlanan LED-çyralary, «Da
ýanç nokady» hususy kärhanasynyň poliu
retandan ýasalan dekoratiw bezeg önümleri,
«Täze saba» hojalyk jemgyýetiniň öndürýän
diş çotgalary, «Täç hil» hususy kärhanasynyň
atyr ysly köpürjikli sabyny we antibakterial
serişdeleriniň täze görnüşleri, «Kerwenler»
hususy kärhanasy tarapyndan öndürilip baş
lanan ýüň ýüplükleri, kilimleri, nah ýüplükden
dokalan örtgüleri, ýüň ýorganlary, «Begenç»
hus us y kärh an as yn yň poliet ilen gut ular y,
polietilentereftalatdan ýasalýan gaplary, toz
görnüşli kir ýuwujy serişdeleri, şampunlary,
suwuk sabynlary, gap-gaç ýuwujy serişdeleri,
hlorly agardyjysy, awtoulaglar üçin antifrizleri,
«Tama agro» hojalyk jemgyýetiniň öndürýän,
düzüminde azot, fosfor we kaliý saklaýan
toplum — mineral dökünleri, oba hojalyk
ösümlikleriň zyýankeşlere we kesellere garşy
göreşýän serişde bolan kalsiniň polifosfaty,
bentonitli kükürt döküni, «Eziz Dag» hususy
kärhanasy tarapyndan önümçilige ornaşdyry
lan, tebigy gazdan alynýan tehniki gurumy we
başgalary öndürilip, halk köpçüligine ýetirildi.
Milli sen ag atd a gaz an ylan üst ünlikler
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
Türkm en ist an yň ykd ys ad yý et in iň okg un
ly ösüşiniň aýdyň mysalydyr. «Telekeçiler
ýurdumyzyň altyn gaznasydyr!» diýýän milli
Liderimiziň yzygiderli goldawy, hususy işe
würligi ösdürmek üçin döwlet tarapyndan
döredilýän amatly şertler türkmen telekeçile
rine geljege ynamly garamaga, Watanymyzyň
ykdysady kuwwatynyň mundan beýläk-de
artdyrylmagynyň, türkmen halkynyň abadan
çylygyny ýokarlandyrmagyň bähbidine yhlasly
zähmet çekmäge mümkinçilik berýär.
Şeýle beýik ösüşleriň, giň gerimli özgert
meleriň başynda duran milli Liderimiziň jany
sag, ömri uzak, ähli işleri rowaç bolsun!
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň senagat
we himiýa önümçiligi bölüminiň
baş hünärmeni.
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Türkmenistanyň Prezidenti
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
— BIZ ÖZ MILL I TEL EK EÇ IL ER IM IZ IŇ
ALYP BARÝAN GIŇ GER IML I IŞL ER IN E
GUWANM AG A HAKLYDYRYS.

ŞA SERPAÝYŇYZ
GUTLY BOLSUN!
Gahryman Arkadagymyz: «Zähmetsöýerlik biziň döwletliligimiz we bagtyýarlygymyzdyr!»
diýýär we zähmet çekip, Watanymyzyň kuwwatyny berkitmekde goşant goşýan her bir ada
ma mynasyp baha berýär. Ýakynda hormatly Prezidentimiziň Permany esasynda ildeşlerimi
ziň köpsanlysyna döwlet sylaglarynyň gowşurylmagy hem aýdylanlary doly tassyklaýar.
Türkmenistanyň Garaşsyzlygyny we özygtyýarlylygyny berkitmekde, ýurdumyzyň ykdysady
kuwwatyny pugtalandyrmakda, önjeýli jemgyýetçilik işlerinde uly üstünlikleri gazanandyklary
üçin, ösüp gelýän ýaş nesli Watana bolan söýgi we wepalylyk, mertlik, halallyk, ýokary ruhu
belentlik sypatlarynda terbiýelemäge goşan uly şahsy goşantlaryny hem-de Garaşsyz döwle
timiziň we mähriban halkymyzyň öňünde bitiren hyzmatlaryny, köp ýyllaryň dowamynda çeken
halal we yhlasly zähmetini nazara alyp, şeýle hem Bitarap döwletimiziň beýik Garaşsyzlygynyň
30 ýyllyk şanly baýramy mynasybetli Şa serpaýlaryna mynasyp bolan ildeşlerimiziň käbirleriniň
ýürek buýsançlaryny okyjylara ýetirmegi makul bildik.
Kakajan TÄŞLIÝEW,
«Altyn nesil» hojalyk jemgyýetiniň
alyp baryjy inženeri:
— Gahryman Arkadagymyz tarapyndan milli Ga
raşsyzlygymyzyň ýubileý toýunyň toýlanýan ýylynda
Şa serpaýy — «Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30
ýyllygyna» atly ýubileý medaly bilen sylaglanmak bag
ty miýesser etdi. Munuň üçin milli Liderimize ýürekden
çykýan alkyşlarymyzy beýan edýäris.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly, häzirki döwür
telekeçiligiň iş ýüzünde dikeldilýän, işewür adamlara
öz ukyplaryny doly açmak üçin ähli şertleriň döredil
ýän döwrüdir. Bu hakykatdan-da şeýle. Gahryman
Arkadagymyzyň ata Watanymyzyň gülläp ösmegi ba
radaky tagallalaryndan egsilmez ylham we güýç alýan
türkmen telekeçilerimiz özleriniň ukyp-başarnyklaryny
doly durmuşa geçirmäge ähli mümkinçilikleri aldylar.
Biz — telekeçilere döredip berýän ähli mümkinçilik
leri üçin hormatly Prezidentimiziň jany sag, belent başy
aman bolsun! Gün-günden gülläp ösýän Garaşsyz,
hemişelik Bitarap ýurdumyzda, goý, her bir günümiz
toý-baýramlara beslensin!

Guwançmyrat ORAZOW,
Mary welaýatyndan telekeçi:
— Döwlet tarapyndan döredilýän şertler esasynda
Türkmenistanda «Täze Aý» haryt nyşanly önümçilik
birleşigimiz 2004-nji ýylda işe başlady. Häzirki wagtda
birleşigimizde 3500-den gowrak işgär zähmet çekýär.
Önümçilik birleşigimiz tarapyndan günde 120 tonna
dan gowrak önüm öndürilip, diňe ýurdumyzyň içerki
bazarlarynda 1800-den gowrak söwda nokatlaryna
eltip bermek hyzmatlarymyz bar. Şeýle-de önümlerimiz
daşarky bazarlara hem eksport edilýär.
«Telek eç iler ýurd um yz yň alt yn gazn as yd yr» di
ýip, biz — telekeçilere uly ynam bildirýän hormatly
Prezidentimiziň alyp barýan beýik syýasatyna hemi
şe işjeň gatnaşyp, Watanymyzyň syýasy, durmuşykdysady we ruhy-medeni kuwwatyny mundan beý
läk-de artdyrmakda mynasyp goşandymyzy goşjakdy
gymyza ynandyrýarys. Gahryman Arkadagymyza biz
— telekeçilere ýapan Şa serpaýy — «Türkmenistanyň
Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna» atly ýubileý medaly
üçin köp sagbolsun aýdýarys. Ýurdumyzda toýlar toýa
ulaşyp dursun!

ÝYLYŇ GAZANAN ÜSTÜNLIKLERINE BAGYŞLANDY
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda halkymyz 2021-nji ýyly
uly üstünlikler, şanly wakalar bilen jemleýär. Raýatlarymyzyň her
biriniň kalbyna ýakymly duýgulary bagyş eden «Türkmenistan —
parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly taryhyň buýsançly
sahypasyna altyn harplar bilen ýazylar. Ýurdumyzyň her bir pu
dagynda gazanylan üstünlikler, ýetilen sepgitler, şu ýylda tutulan
şanly toýlar muny aýtmaga doly esas berýär. Munuň özi halkymy
zyň ýeten belentlikleriniň beýany bolup, ýene bir ýola Türkmenis
tan döwletimiziň dünýä nusgalyk döwletdigini äşgär edýär.

Y

lymda, bilimde, saglygy
goraýyşda, medeniýetde,
sungatda, ykdysadyýet
de, sportd a, ýang yç-energ et ik a
sen ag at ynd a, ulag, oba hojalyk
ulg amlar ynd a, hus us yý etç ilikd e,
mahlasy, ähli ulgamlarda gazanylan
netijelerden, üstünliklerden ruhla
nan türkmen halky täze, 2022-nji
ýyly uly şatlyk bilen garş ylaý ar.
Mun y ýak ynd a Türkm en ist an yň
Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň giň foýesinde guralan sergi
aýdyňlygy bilen subut etdi.
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary
tarapyndan Türkmenistanyň Garaş
syzlygynyň şanly 30 ýyllygy, baky
Bitaraplygymyzyň 26 ýyllygy, şeýle
hem 2021-nji ýyly «Türkmenistan
— parahatçylygyň we ynanyşma

gyň Watany» diýlip yglan edilmegi
mynasybetli Täze ýyl saçagynyň
bezegi boljak konditer önümleriniň,
miweli we şireli içgileriň 2021-nji
ýylda öndürilen täze önümleriniň
sergisi ýurdumyzda berekediň, ag
zybirligiň, parahatçylygyň höküm
sürýändigini, ýurdumyzyň ykdysa
dy kuwwatyny berkitmekde, azyk
bolçulygyny döretmekde türkmen
telekeçileriniň saldamly goşantlary
nyň bardygyny görkezdi.
Mälim bolşy ýaly, milli Liderimiziň
taýsyz tagallalary bilen öňdebaryjy
tehn olog iý alar esas ynd a ýurd u
myz yň ykd ys ad yý et in i depg inli
ösdürmek, daşary ýurtlardan geti
rilýän önümleriň ornuny tutup biljek
innowasion önümçiligi döretmek we
dünýä derejesinde ýokary hilli bäs
deşlige ukyply önümleri çykarmak

boýunça nusgalyk işler alnyp ba
rylýar. Ýurdumyzyň ýokary derejeli
senagat döwletidigini dünýäniň çar
künjünde subut edýän «Türkmenis
tanda öndürilen» diýen ýazgy bilen
çykýan ýokary hilli önümlerimiz, ýe
rine ýetirýän işlerimiz Watanymyzyň
buýsanjyna öwrüldi.
Sergä çykarylan önümleriň gör
nüşleriniň köpdürlüligi, hiliniň ýylyňýylyna has-da ýokarlanýandygy we
diňe bir içerki bazarlarymyzyň däl,
eýsem, daşary bazarlaryň islegli ha
rytlaryna öwrülýänligi türkmen tele
keçileriniň irginsiz zähmetiniň oňyn
netijeleri bolup durýar. Ýurdumyzyň
telekeçiliginiň üstünlikleriniň göz
den geçirilişiniň çäklerinde serginiň
myhmanlaryna azyk senagatynda
ýurdumyzyň telekeçiliginiň üstünlik
leri bilen tanyşdyrýan dürli görnüşli
süýji-kök e önümler i, «Tom s uň»
meşhur çörek we çörek önümleri,
şireli şerbetleriň täze harytlyk önüm
lerigörkezildi.
Üstümizdäki ýylyň üstünliklerine
bagyşlanan bu sergi ýurdumyzda
telekeçilik işiniň kemala gelmeginde
täze belent sepgitler, onuň netijeli
ösüşi, mümkinçilikleriň hem-de işe
wür başlangyçlaryň üstünlikli dur
muşa geçirilmegi bilen ýatda galdy.

«SAHAWATLY SÖWDA»
ÇÄRESI ADAM HAKD
 AKY
ALADANYŇ AÝDYŇ NYŞANY
Gahryman Arkadagymyz tarapyndan her bir toýuň
ýokary derejede toýlanmagy we halkymyzyň baý
ramçylyk ruhunyň has belende göterilmegi ugrunda
ky tagallalar ýurdumyzda adam hakd
 aky aladanyň
barha rowaçlanýandygynyň aýdyň beýany. Hormatly
Prezidentimiz Täze ýyl baýramynyň öňüsyrasynda
25-nji dekabrdan geljek ýylyň 1-nji ýanwaryna çenli
bazarlarda we dükanlarda senagat hem-de azyk ha
rytlarynyň baýramçylyk satuwyny guramak, adam
laryň dogan-garyndaşlary we ýakynlary üçin sow
gatlary alar ýaly hem-de Täze ýyl baýramyny gowy
geçirer ýaly, käbir harytlaryň bahasyny 50 göterime
çenli arzanlatmak barada beren tabşyryklary
«Döwlet adam üçindir!» diýen baş şygaryň ýene bir
ýola aýdyň dabaralanmasy boldy.

Halkymyzyň dürli harytlara bolan isleglerini kanagatlandyrmak
maksady bilen, «Sahawatly söwda» diýlip atlandyrylan bu çärä
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agza
lary hem işjeň gatnaşýarlar. Häzirki wagtda paýtagtymyz Aşgabat
şäherinde ýerleşýän «Aşgabat», «Berkarar», «Gülzemin» söwda
we dynç alyş merkezleriniň, «Bereketli» bazarly söwda merke
ziniň, şeýle hem ýurdumyzyň welaýat merkezlerinde ýerleşýän,
ýagny Balkan welaýatynyň Balkanabat şäherindäki «Hazar»
söwda merkeziniň, Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäherindäki
«Rysgal» söwda we dynç alyş merkeziniň, Lebap welaýatynyň
Türkmenabat şäherindäki «Lebap» söwda we dynç alyş mer
keziniň we Mary welaýatynyň Mary şäherindäki «Ýüpek ýoly»
söwda we dynç alyş merkeziniň dükanlarynda söwdalar doly
gurnaldy. Olarda dürli ýaşdaky raýatlar üçin egin-eşikler, çaga
oýunjaklary, mekdep harytlary we garyşyk harytlar arzanladylan

bahalardan ilata hödürlenilýär. Mundan başga-da, telekeçileri
miz tarapyndan öndürilýän ýokary hilli, ekologiýa taýdan arassa,
dünýä bazarlarynda bäsdeşlige ukyply azyk önümleri, konditer
önümleriniň dürli görnüşleri paýtagtymyz Aşgabat şäherinde, ýur
dumyzyň welaýatlarynda hereket edýän halk market torlarynda,
telekeçilerimiziň iri söwda nokatlarynda we bazarlarynda Täze,
2022-nji ýyly ýokary derejede garşylamak maksady bilen, türk
men telekeçileriniň önümleriniň söwdasy doly ýola goýuldy. Şol
sanda çörek we konditer önümleri, et, balyk we süýt önümleri,
gök-bakja önümleri, dürli miweler terligine, täzeligine, miwe şire
suwlarynyň elýeterli bahadan satuwy nagt we nagt däl görnüşin
de ýola goýuldy. Şeýle-de bu ýerde taýýar we ýarym taýýar azyk
önümleri, kakadylan, duzlanan önümler, bagtyýar körpejeler üçin
süýjülikleriň dürli görnüşleri hödürlenilýär.
Hormatly watandaşlar, «Sahawatly söwda» bilen durmuşyňyzy
bezäň! Täze ýyly täze arzuwlar bilen garşylaň!
Sahypany taýýarlan Umyda KAKAÝEWA,
žurnalist.
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SÜÝJ ÜL IKL ER BAÝR AMÇ YL YK
SAÇ AKL AR YŇ YZ Y BEZ ES IN!
Eziz ýurdumyzda her bir baýramçylygy mynasyp garşylamak,
Täze ýylda maşgala bolup, bereketli saçagyň başynda jemlenmek
asylly däpleriň biri. Häzirki döwürde hususyýetçileriň hyzmatlar ul
gamynda ýeten sepgitleri toýdur baýramçylyklara taýýarlyk işlerini

ýeňilleşdirdi. Diýarymyzyň kafedir restoranlary, marketleri, söwda
nokatlary baýramçylyk günlerinde sargytlar boýunça toý saçakla
rynyň bezegi bolan dürli tagamlary, şol sanda süýjülikleri, tortlary
eltip bermek hyzmatlaryny ýokary derejede amala aşyrýarlar.

«ALTYN AÇAR» hojalyk jemgyýeti Ahal welaýatynyň Ak bugdaý et
rabynyň çäginde ýerleşýän önümçilik kärhanasynda konditer önümleriniň dürli
görnüşlerini öndürýär. Olaryň arasynda mürepbeli şirin köke, miwe, şokolad
huruşly kökeler, wanilli, künjüli, kokosly, şokoladly kökeler bar. Önümler, esasan,
buýurmalar esasynda öndürilýär. 2018-nji ýylda önümçilige başlan kärhananyň
baldan datly köp görnüşli tortlary ildeşlerimiziň ýokary is
legini gazanmagy başardy. Hytaý Halk Respublikasynyň
enjamlary bilen enjamlaşdyrylan kärhanada her günde
tortuň 100 kilograma golaýy öndürilýär.
Bu ýerde işçi-hünärmenleriň 30-dan gowragy zähmet
çekýär. Olaryň yhlasly zähmeti netijesinde «Altyn açar»
haryt nyşany hilen süýjülikleriň dürli görnüşleri taýýarla
nylýar. «Gije-gündiz» biskwit epmesi, hozly, şokoladly,
maňyzly, kofeli biskwit epmeleri, «Näzik», «Ak gar» biskwit
epmeleri, gatlakly epmesi iň islegli önümlerdir. Bu önümler
paýtagtymyzda ýerleşýän «Altyn açar» kafelerinde alyjy
lara hödürlenilýär.

«DALBAR» haryt nyşany bilen çörek we konditer önümleriniň
önümçiligi Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Merdan Çüriýewe degişli bolan Ahal welaýatynyň Änew
şäheriniň Halklaryň dostlugy köçesiniň ugrunda ýerleşýän önümçilik
kärhanasynda ýola goýuldy. Türkiýe Respublikasyndan satyn alnan en
jamlarda tortlaryň biskwitli epme, bally epme ýaly
görnüşleri öndürilýär. Toý saçaklarynyň bezegine
öwrülen «Dalbar» haryt nyşany bilen halka hödür
lenilýän tortlar 1—1,5 kilogram agramda öndürilýär.
Kärhanada mundan başga-da, ilatyň islegli harytlary
bolan çörek we köke önümleriniň dürli görnüşleri
öndürilýär. Çöregiň dürli görnüşleri, künjüli, kokos
ly, şekerli, maňyzly kökeler üýtgeşik tagamy bilen
tapawutlanýar. Kärhanada aýyň dowamynda çörek
we konditer önümleriniň 10 tonnadan gowragy ön
dürilýär.
Täze ýyl saçagynyň bezegine öwrüljek «Dalbar»
haryt nyşanly tort önümlerini önümçilik kärhananyň
içinde ýerleşýän söwda merkezinden elýeterli ba
hadan satyn alyp bilersiňiz.

«MB» kafesi «Berkarar» söwda-dynç alyş merke
zinde ýerleşýär. Söwda-dynç alyş merkeziniň 3-nji gat
daky bölüminde etden taýýarlanýan dürli tagamlaryň,
işdäaçarlaryň we tortlaryň dürli görnüşleri müşderilere
hödürlenilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi Baýmuhammet Gur
banmämmedowa degişli bolan kafede tortlaryň kokosly, şokoladly, ir-iýmişli,
üljeli, banan şokoladly, ýertudana şokoladly görnüşleri bolup, olar 2-3 kilogram
agramlykda taýýarlanylýar. Şeýle hem konditer önümlerinden gatlakly, hozly,
injirli kökeler, «Mähribanlar» kökesi alyjylaryň arasynda uly meşhurlyga eýedir.

«BALŞEKER». 2010-njy ýyldan bäri he
reket edýän «Tibet Türkmen» hojalyk jemgyýeti
«Balşeker» haryt nyşany bilen azyk önümlerini
öndürip gelýär. Hojalyk jemgyýetiniň Aşgabat şä
heriniň Büzmeýin etrabynda ýerleşýän kärhana
synda marmelad, zefir, guş süýdi, nogul-nabat,
dürli şekiller berlen süýji önümleri «Balşeker» haryt nyşany bilen
owadan gaplarda ilatymyza hödürlenilýär. Dürli miweleriň tagamyny
berýän süýji önümler ähli ýaşdaky adamlaryň höwes bilen satyn alýan
önümlerine öwrüldi.

«AKNABAT» haryt nyşanly konditer önümleri
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Aknabat Nurmämmedowanyň Aşgabat
şäheriniň Baba Annanow köçesiniň 154-nji jaýynda ýerleş
ýän önümçilik kärhanasynda öndürilýär. Bu ýerde konditer
önümleriniň dürli görnüşleri taýýarlanyp, olaryň arasynda
alma huruşly keks, süle ýarmaly köke, goýadylan şekerli,
süýtli owranýan köke, gatly epme, rulet, şirin köke, şekşeki, ak köke bar. Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlary
bilen üpjün edilen kärhananyň konditer önümleriniň ýylda
800 tonnadan gowragyny öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu
önümler paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň
söwda nokatlarynda alyjylara hödürlenilýär.
«Türkmenistan — parahatçylyň we ynanyşmagyň
Watany» ýylynyň ýanwar aýynda önümçiligini ýola goýan kärhanada konditer
önümlerinden başga-da, şöhlat önümleri hem öndürilýär. Kärhanada işçi-hünär
menleriň onlarçasy zähmet çekip, olar müşderileriň ösen isleglerini kanagatlan
dyrmak ugrunda yhlasly zähmet çekýärler.

«TALHAN» haryt nyşanly süýjülikler, tortlar
Täze ýyl toý saçagyna aýratyn gelşik berýär. Teleke
çi Wepamyrat Söýünow tarapyndan esaslandyrylan
kärhanada dürli ölçegdäki tortlaryň 150-den gowragy
öndürilip, Aşgabadyň gözel künjeklerinde ýerleşýän
«Bagtyýarlyk», «Gülzemin», «Aşgabat» söwda-dynç
alyş merkezlerinde we paýtagtymyzyň ak bazarla
rynda halkymyza elýeterli bahalardan hödürlenilýär.
Türkiýe Respublikasyndan, Germaniýa Federatiw
Respublikasyndan satyn alnan enjamlarda taýýar
lanylýan tortlar alyjylar tarapyndan giň islegden peý
dalanýar. Tortlara goşulýan önümleriň ählisiniň ýerli
önümler bolmagy olaryň tagamyny has-da artdyrýar.
«Talhanyň» gatlakly epme, almaly, ýertudanaly, şo
koladly tortlaryň dürli görnüşleri müşderileriň islegine görä, 1 kilogramdan
200 kilograma çenli agramda taýýarlanylýar.
Şeýle-de Täze ýyl nyşanjyklary bilen bezelen kökeleriň dürli görnüşleri
baýramçylyk saçagynyň bezegini has-da artdyrýar. Şirin tagamly, dat
ly tortlary «Talhan» restoranlarynda sargyt edip bilersiňiz. Sargydyňyz
gysga wagtyň dowamynda size gelip gowşar.
«RYSGAL»

“TÄZE AÝ” haryt nyşanly azyk önümleri“Dat
ly şerbet” hususy kärhanasy tarapyndan öndürilýär.
Mary şäherinde ýerleşýän bu hususy kärhananyň
önümhanasyna ornaşdyrylan döwrebap enjamlaryň
kuwwatlylygy günde 60 tonna golaý önüm öndürmäge
ukyplydyr. Olaryň kömegi bilen süýji tagamly kökele
riň we keksleriň onlarça görnüşi öndürilip, halkymyza
hödürlenilýär.
“Belle”, “Dide”, “Top” diýlip atlandyrylan keksleriň
hersiniň üç görnüşi, “Täze Aý”, “Ylham”, “Harman”,
“Talyp”, “Margiana” diýlip atlandyrylan şekerli we
petir kökeler halkyň uly islegine eýe. Hususy kärhana
da ýörite buýurmalar esasynda hem önüm öndürilýär.
Häzirki wagtda keksleriň we kökeleriň kremli hem-de
kremsiz görnüşleri taýýarlanylyp, owadan bezegli gap
lara ýerleşdirilýär. Olar, esasan, Täze ýyl sowgatlary
üçin niýetlenendir.
Halkymyzyň bereketli saçaklaryny datly önümleri
bezeýän hususy kärhananyň agzybir işgärleri geljekde
önümleriň täze görnüşlerini öndürip, ýurdumyzda bel
lenilýän toý-baýramlara mynasyp sowgatly barmagy
maksat edinýärler.
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TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
ÝOKARY NETIJELER GAZANYLÝAR
«Kerwenler» hususy kärhanasy Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabyndaky senagat
zolagynda ýerleşýär. Döwrüň soňky talaplaryna laýyk gelýän enjamlar bilen
üpjün edilen bu kärhana ýüň egirme we dokma bölümlerinden ybarat. Ýüň
egirme bölüminde goýun ýüňünden ýüň ýüplükler we poliester garyndyly ýüň
ýüplükler öndürilýär. Bu ýerde sap ýüňden türkmen halysynyň ýokary hilli ýüp
lüklerini öndürmek işleri hem alnyp barylýar. Häzirki wagtda bu bölümde aýda
13 tonna golaý ýüň ýüplük öndürilýär.
Dokma bölüminde dürli ölçegdäki, galyňlykdaky kilim we örtgi (pokrywal) önümleri,
ýüňden we ýarym ýüňden ýorganlar taýýarlanylýar. Onlarça işgär zähmet çekýän kär
hanada işler iki çalşykda alnyp barylýar. Bu bölümde kilimiň we örtginiň ýylda 156 müň
metri öndürilýär. Örtginiň ikitaraplaýyn görnüşiniň öndürilmegi onuň hyrydarlarynyň has-da
artmagyna getirýär. Kärhanada ýüň ýorganyň aýda 10 müň, ýylda 120 müň sanysyny
öndürmäge mümkinçilik bar.
Kärhanada öndürilýän ýüň ýorganyň täze görnüşiniň önümçiligi hem ýola goýuldy. Ýokary
hilli önümlere içerki we daşarky bazarda uly isleg bildirilýär. Önümler paýtagtymyzdaky we
ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndaky söwda nokatlarynda müşderilere hödürlenilýär. Şeýle hem
«Kerwenler» hususy kärhanasy önümlerini Russiýa Federasiýasyna, Gazagystan Respublika
syna, Özbegistan Respublikasyna, Gyrgyz Respublikasyna eksport edýär.

POLIPROPILEN ÖNÜMÇILIGI
Daşoguz welaýatynyň Daşoguz şäheriniň Oguz han köçesiniň ugrun
da ýerleşýän «Kämil gurujy» hojalyk jemgyýeti 2020-nji ýylda polipro
pilen we polietilen haltalaryň önümçiligini ýola goýdy. Uly isleg bil
dirilýän bu önümleri öndürmekde peýdalanylýan çig mal ýurdumyzyň
Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesinde ýerleşýän polimer önümleri
kärhanasyndan, şeýle-de Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän za
wodlar toplumyndan getirilýär.
Kärhana doly güýjünde işledilende, onuň kuwwatlylygy her aýda 150 tonna çig
maly gaýtadan işlemäge ukyby bar. Hytaý Halk Respublikasynyň kämil enjamlarydyr
önümçilik tehnologiýalary kärhanada ýokary hilli önümleri öndürmeklige mümkinçilik
berýär. Kärhananyň ussat işçi-hünärmenleriniň olardan başarnykly peýdalanmak
larynyň netijesinde, dünýä ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli önümler öndürilýär.
Polipropilen haltalar ölçegleri boýunça
bir i-bir ind en tap aw utlan yp, olar yň iň
kiçileriniň ini 50 santimetre, uzynlygy
75 santimetre deňdir. Iň ulularynyň ini
80 santimetr, uzynlygy 120 santimetr
dir. Bulardan başga-da, «Kämil gurujy»
hojalyk jemg yý et i halt alyk mat alar yň
önümçiligini hem alyp barýar.
Ýigrimiden gowrak işgär zähmet çek
ýän döwrebap kärhanada öndürilýän
önümleriň hyrydarlary yzygiderli artýar.
Sargytlar boýunça öndürilen önümler
daşary ýurtlara — Russiýa Federasiýa
syna, Ukraina Respublikasyna eksport
edilýär.
Kärhananyň zähmetsöýer işçi-hünär
menleri önümçiligiň gerimini giňeltmegi,
täze görnüşli önümleri öndürmegi, eks
portyň möçberini artdyrmagy maksat
edinýärler.

EKSPORT ARTDYRYLÝAR
Türkmenistanyň Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň agzalary senagat
ugurly önümçilikleri ýola goýmak bilen,
bu ugurda netijeli işleri alyp barýarlar.
Ýokary hilli önümleri bilen uly islegden
peýdalanýan şeýle önümçilikleriň biri hem
«Berk üçek» hojalyk jemgyýetidir.
Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Mary
welaýatynyň Mary şäherinde ýerleşýär. 2018-nji
ýylda esaslandyrylan hojalyk jemgyýeti ilkibaşda
gurluşyk serişdesi bolan şifer önümçiligini alyp
bardy. «Türkmenistan — parahatçylygyň we yna
nyşmagyň Watany» ýylynyň fewral aýynda bolsa,
polimer kompozitden reňkleýjileriň (superkonsent
ratlar) önümçiligini ýola goýdy. Polimer kompo
zitden reňkleýjiler plastik önümleri öndürilende
goşulýan goşundy bolup, olar boýag hökmünde
ulanylýar. Bu önüme plastik önümçiligi bilen meş
gullanýan önüm öndürijiler tarapyndan uly isleg
bildirilýär. Kärhanada öndürilýän boýaglar «BUM»
haryt nyşany bilen Türkiýe Respublikasyna, Ru
myniýa Respublikasyna eksport edilýär.
Hytaý Halk Respublikasynyň döwrebap enjam
lary bilen üpjün edilen kärhanada 26 işgär zähmet
çekýär. Önüm öndürmek üçin gerek bolan çig ma
lyň aglaba bölegi Gyýanlydaky polimer zawodyn
dan alynýar. Kärhananyň ýylda boýaglaryň 2500
tonnasyny öndürmäge mümkinçiligi bar.
Geljekde hem kärhana önümçiligiň gerimini
giňeltmegi, eksport önümleriniň görnüşlerini kö
peltmegi maksat edinýär.

EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA ÖNÜMLER
Türkmen telekeçileriniň köp görnüşli
önümleriň önümçiligini ýola goýmagy we
onuň gerimini barha giňeltmegi döwlet
tarapyndan döredilýän şertleriň netijesi
bolup, hususy ulgamda olaryň öňdebaryjy
orunlary eýelemeginde uly ähmiýete
eýedir. Ilat arasynda ekologiýa taýdan
arassa önümleri bilen adygan şeýle
önümçilikleriň biri hem «Peragat»
hojalyk jemgyýetidir.
Hojalyk jemgyýeti 2015-nji ýyldan bäri bir ge
zeklik ulanmak üçin niýetlenen kagyzdan gap-gaç
önümler in iň, azyk har ytlar yn y ýerleşd irm ekd e
peýdalanylýan gaplaryň önümçiligini alyp barýar.
«Eko gap» haryt nyşanly bu önümler müşderileriň
arasynda islegli harytlaryň arasynda tanalýar. Ho
jalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Aşgabat
şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýär.
Türkiýe Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasy
nyň iň häzirki zaman tehnologiýalary ornaşdyrylan
kärhananyň ýyllyk kuwwaty 200 tonna barabardyr.
Ýok ar y der ejeli gyzg ynlyg a we aşa sow ug a
durnuklylygy, hiç hili zyýanly maddany bölüp çy
karmaýandygy, ekologiýa taýdan arassalygy, azyk
harytlaryny saklamaga amatlylygy «Eko gaplaryň»
esasy artykmaçlyklarydyr. Köp görnüşliligi bilen
tapawutlanýan önümleriň arasynda çaý, kofe, gyzgyn şokolad, gazlandyrylan suwlar,
kokteýl üçin niýetlenen bir gezeklik kagyzdan bulgurlar, plastik çemçeler, gutular bar.
Onlarça işgär zähmet çekýän kärhanada önümçilik üçin gerekli çig mal Türkmenba
şynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan alynýar. Şeýle hem daşary ýurt
çig malyndan peýdalanylýar. Kärhanada öndürilýän önümler dünýäniň onlarça ýurduna
eksport edilýär.

Importyň ornuny tutýan önümlerimiz

«MERJEN BOÝAGDAN» HILLI BOÝAGLAR
«Merjen Aý» hususy kär
hanasy 2012-nji ýyldan bäri
«Merjen boýag» haryt nyşa
ny bilen ýok ar y hilli boý ag
önümler in i önd ür ip gelý är.
Boý aglar yň dürli görn üşler i
bolup, olaryň arasynda içki we
daşky diwarlar üçin suw esasly akril, silikon
boýaglar, tekstur serişdeleri, boýagdan öňki
gruntlama bar. Daşky diwarlar üçin niýetle
nen boýaglar ýagşa, ýagyna çydamlylygy,
uzak wagtyň dowamynda binanyň keşbine
görk berip durýandygy bilen tapawutlanýar.
Türkiýe Respublikasynyň tehnikadyr teh
nologiýalary bilen üpjün edilen kärhana her
günde 10 tonna önüm öndürmäge ukyply.
Kärh an a Türkm en ist an yň Sen ag atç ylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň çägindäki senagat
zolagynda ýerleşip, bu ýerde
onlarça işgär zähmet çekýär.
Önümçilikde boýaglar 3,5; 9
we 18 kilogr amlyk gut ular a
gaplanylýar. Olar paýtagtymy
zyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň gurluşyk
harytlary dükanlarynda alyjylara ýetirilýär.
Ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen uly
islegden peýdalanýan «Merjen Aý» hususy
kärhanasy geljekde önümçiligini artdyrmagy,
önümlerini daşary ýurtlara eksport etmegi
göz öňünde tutýar.
Sahypany taýýarlan
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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Onlaýn söwda

ELEKTRON HYZMATLARYMYZDAN
PEÝDALANYŇ
T ä z e ý y l
maşg ala baý
ramçylygy. Bu baýra
my maşgalanyň ähli agzalary
bir saçaga jem bolup, dürli-dü
men tagamlary bişirip garşyla
ýarlar. Türkmeniň bereketli topragynyň hasyllary,
telekeçileriň öndürýän dürli görnüşli önümleri toý
saçagynyň bezegine öwrülýär. Bu önümler ak
bazarlarymyzda, islendik söwda nokatlarynda
ilata hödürlenilýär. Ýurdumyzyň ähli pudaklaryna
sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň giňden ornaşdy
rylmagy bilen elektron söwda, onlaýn hyzmatlaryň
gerimi hem gün-günden giňeýär.
Elektr on söwd a peýd alanm ak üçin amatly
hasaplanýar. Özüňe gerekli harydy tapmak üçin
bazara ýa-da söwda merkezine gidip ýörmezlige,
gözlän harydyňy tiz tapyp, öýüňden ýa-da iş ýeriň

den çykman sargyt etmeklige, dünýäniň islendik
nokadyndaky onlaýn amallara gatnaşmaklyga
ýardam edýär.
Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli hem ýur
dumyzda hereket edýän internet dükanlary täze
hyzmatary ýola goýdular we gerimini giňeltdiler.
«Ynamdar», «100haryt.com», «Giper», «Bala
ry», «Getir.tm», «Nesip etsin», «Nur.market»,
«Kämil market», «Ozan», «Tekje» «Gerekli» ýaly
internet dükanlary baýramçylyk mynasybetli dürli
arzanlaşyklary, baýramçylyk sowgatlaryny halka
hödürleýärler. Bu onlaýn marketleriň önümleri
arassalygy, terligi, bahalarynyň elýeterliligi, dürli
ýaşdaky adamlar üçin niýetlenen baýramçylyk
sowgatlary bolsa owadan, göze gelüwli gaplara
gaplanandygy bilen tapawutlanýar. Ýerli telekeçiler
tarapyndan öndürilýän bu önümler bolsa Täze ýyl
toý saçagynyň bezegine öwrülýär.

«GEREKLI» MARKETIŇ
SARGYTLARYNY AÝAZBABA GETIRER
Täze ýyl şowhunyny artdyrmak, çagalara
şatlyk paýlamak maksady bilen «Gerekli»
onlaýn söwda platformasynda 20—30-njy
dekabr aralygynda 250 manatdan ýokary
söwda eden müşderilere harytlaryny «Aýaz
baba» eltip berer. Täze ýylda Aýazbaba di
ňe bir çagalar üçin däl, eýsem, uly ýaşlylar
üçin hem täsirli hasaplanýar.
Mundan başga-da, bu marketpleýsde Täze ýyl
baýramçylygy mynasybetli hojalyk harytlarynda,
iýmit, gözellik önümlerinde uly arzanlaşyk dowam
edýär. Baýramçylyk günlerinde 2000 manatlyk
söwda eden müşderilere 50 manatlyk, 3500 manat
möçberinde söwda edenlere bolsa 100 manatlyk
sertifikat gowşurylýar. Sertifikatlaryň möhleti 3 aýa
çenli dowam edip, şol wagtyň dowamynda internet
dükanyndan mugt söwda edip bilersiňiz.

Eger siz hem Täze ýylyň esasy gahrymanynyň
öýüňize sapar edip, çagalaryňyza şatlyk paýla
magyny isleseňiz, «Gerekli» internet dükanyna
sargyt ediň.

LEZZETLI KOFELER

Täze önümçilik

KÜNJI ÝAGY
Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäheriniň
ýaşaýjysy Göwher Jumaýewa ýurdumyz boýun
ça ilkinjileriň hatarynda künji ýagynyň önümçili
gine başlan telekeçileriň biridir. Hususyýetçilige
döredilýän amatly şertlerden ruhlanyp zähmet
çekýän lebaply telekeçi zenanyň öndürýän künji
ýagy diňe bir welaýatyň ýaşaýjylaryna däl, eý
sem, ýurdumyzyň beýleki welaýatlaryndaky we
paýtagtymyz Aşgabat şäherindäki dükanlarda-da
müşderilere hödürlenilýär. Ýag öndürmek üçin
gerek bolan künji kömekçi hojalykda ösdürilip
ýetişdirilýär. Şu ýyl telekeçi özüne degişli bolan
5 gektar we kärendesine alnan 10 gektar ýere
künji ekip, 25 tonnadan gowrak hasyl almagyň
hötdesinden geldi.
— Künji ýagy düzüminde örän ýokumly maddalary saklaýar. Onda A, B we
E witaminleri, fosfor, mis, kalsiý, sink, magniý bardyr. Ol aşgazan, garyn-içege,
bagyr we başga-da köp keselleri bejermekde örän peýdalydyr. Künji ýagy ganyň
düzümindäki şekeriň mukdaryny durnuklaşdyrýar, gan damarlarynyň gatamasy
nyň öňüni alýar, ýüregiň işleýşini gowulaşdyrýar, özüňi rahat duýmaga ýardam
edýär, agyz boşlugyny we dişi zyýanly bakteriýalardan goraýar we süňkleriň
ösüşine peýdalydyr. Künji ýagy diňe bir bejeriş ähmiýetli däl-de, eýsem, iýmit
önümçiliginde, kosmetologiýada hem giňden peýdalanylýar. Künji ýagy barada
gürrüň edenimizde, türkmen milli tagamy bolan künji ýagyna bişirilen palawy
bellemek örän ýerlikli bolardy.
Biz künji ýagynyň önümçiligini 2016-njy ýylda ýola goýduk. Künji maý-iýun
aýlarynda ekilip, 110 günde bişip ýetişýär. Oktýabr aýynda hasyl ýygnalýar. Ha
syly ýygnamak, dänäni arassalamak işleri elde amala aşyrylýar. Arassalanan
däneden Hytaý Halk Respublikasyndan getirilen ýörite enjamda ýag alynýar.
Enjam arkaly künjiniň 1 kilogramyndan 50 göterime golaý ýag almak mümkin.
Biz bir çalşykda 200 litrden gowrak künji ýagyny öndürýäris. Künji ýagyny ýur
dumyzyň telekeçileri tarapyndan öndürilýän plastik gaplara gaplaýarys. 0,5 we
1 litr möçberdäki gaplara gaplanýan ýaglara diňe bir içerki bazarda däl, eýsem,
daşary bazarda hem isleg bildirilýär. Geljekde künji ýagynyň içerki bazardan ar
tan mukdaryny Russiýa Federasiýasyna, Gazagystan Respublikasyna, Türkiýe
Respublikasyna eksport etmegi meýilleşdirýäris — diýip, kärhananyň önümçilik
müdiri Nurmyrat Döwletow gürrüň berdi.

RAPS ÝAGY

Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda ýer
leşýän «Toýly» hojalyk jemgyýeti halkymyz ta
rapyndan uly isleg bildirilýän «Markow» haryt
nyşanly kofe önümlerini öndürýär.
Hojalyk jemgyýeti kofe önümleriniň 30-dan gowrak
görnüşini, ýagny nusgawy, kapuçino, moka, funduk,
latte tagamly (1-de 3) kofeleri, ereýän sublinirlenen
kofeleri, nespresso kapsula kofeleri, üwelen kofeleri
we gowrulan kofe däneleri öndürýär. Olaryň çig mal
lary daşary ýurtlardan getirilýär. Kärhana Ýewropa we
Aziýa ýurtlarynyň öňdebaryjy kompaniýalarynyň ösen
tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylandyr.
Häzirki wagtda Russiýa Federasiýasyna, Gazagystan Respublikasyna, Gyrgyz Respublikasyna
«Markow» haryt nyşanly kofeler eksport edilýär. Hojalyk jemgyýetiniň baş maksady import edilýän ha
rytlaryň ornuny tutmak, halkymyzy ýokary hilli kofeler bilen elýeter bahadan üpjün etmekden ybaratdyr.
Geljekde kofe önümleriniň görnüşini artdyrmagy, Ýewropa, GDA hem-de Pars aýlagynyň ýurtlaryna
eksport etmegi meýilleşdirýär. Meýilnamanyň çäklerinde Fransiýa Respublikasyna kofeleri eksport
etmek maksady bilen gepleşikler geçirilýär.

«KENARYŇ»
BALYK ÖNÜMLERI
Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynda tele
keçi Arslan Meredowa degişli balygy gaýtadan
işleýän önümçilik kärhanasy 2017-nji ýylda esas
landyryldy. Ilkibaşda «Kenar» haryt nyşany bilen
balygyň gaýtadan işlenen 5 görnüşini öndürmäge
ýöriteleşen kärhana häzirki wagtda 20-den gowrak
harydy alyjylar köpçüligine hödürleýär. Olardan
sow uk tüss ed e kak ad ylan skumbr iý a; sow uk
tüssede kakadylan gowşak duzlanan ýagly tak
gaz balygynyň filesi; gyzgyn tüssede kakadylan
skumbriýa; wakuum astynda gaplanan gowşak
duzlanan, ýagly, atlantik takgazy; sowuk tüssede
kakadylan atlantik takgazy; sowuk tüssede kaka
dylan skumbriýa; gowşak duzlanan atlantik takgaz
balygynyň filesi; sowuk tüssede kakadylan gyzyl
balygyň filesi; sowuk tüssede kakadylan ýagly ba
lyk bölegi; sowuk tüssede kakadylan ýagly moýwa;
sowuk tüssede kakadylan Hazar külke balygy;
hoşboý ysly duzlanan takgaz balygynyň bölekle
ri; atlantik takgaz balygynyň filesi; duzly erginde
atlantik duzly balygynyň filesi; hoşboý ysly duzly
moýwa; gowşak duzlanan, ýagly, atlantik takgazy
bar. Iň esasy bellemeli zat hem kärhanada gaý
tadan işlenilýän balyklaryň agramly bölegi Ýuwaş
we Atlantik ummanlaryndan we Hazar deňzinden
tutulýar. Bu babatda kärhananyň esasy hyzmat
daşlary dünýäde iri balyk tutýan kompaniýalar
hasaplanýan norwegiýaly, finlýandiýaly, wýetnamly
kärdeşleri bolup durýar.

Täze ýyl baýramçylygy mynasybetli ýurdumy
zyň welaýatlarynda we paýtagtymyz Aşgabatda
ýerleşýän söwda merkezlerinde «Kenar» haryt
nyşanly balyk önümleri elýeterli bahalardan halka
hödürlenilýär. Dürli görnüşdäki balyklar halkymy
zyň toý saçagynyň bezegini has-da artdyrýar.
Geljek, 2022-nji ýylda hem kärhana gaýtadan
işlenilýän balyklaryň görnüşini artdyrmagy, kon
serwa gaplaryna gaplanan balyklary öndürmegi
meýilleşdirýär.

2021-nji ýylyň 27-nji dekabry, duşenbe

Ahal welaýatynyň Tejen etrabynda
ýerleşýän, Türkmenistanyň Senagatçy
lar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
Kuwwatgeldi Ýemşikowa degişli bolan
«Sekiz bag» daýhan hojalygynda
525 gektar ýere pagta, bugdaý, künji,
waharman gawunlary bilen bir ha
tarda, raps hem ekilip, her ýylda bol
hasyl alynýar. Tejribeli daýhan Mu
hammetmyrat Ýemşikowyň öz ogullary
bilen çekýän irginsiz zähmeti netije
sinde, daýhan hojalygynda alnyp
barylýan işleriň gerimi has-da giňeýär.

— Bu ýyl daýhan hojalygyna degişli ýeriň 35 gektaryna raps ekdik. 5-6 ýyl
mundan ozal Eýran Yslam Respublikasynda saparda bolan wagtym raps ekilen
giň meýdanyň gülläp oturanyny gördüm. Şondan soňra bu ösümlik bilen gyzykla
nyp başladym. Germaniýadan ýörite rapsyň «Ýokary arkaly tohum» atly tohumyny
getirdip, synag üçin kiçiräk ýere ekip gördük. Raps güýzlük bugdaýdan, arpadan
10 gün ýaly irräk, sentýabr aýynyň 15-lerine ekilýär. Gyşyň garyny, ýazyň ýagşy
ny özüne siňdirýän bu ekine mineral dökünleri wagtly-wagtynda berip durmaly.
Raps ösümligi maý aýynyň aýagyna ýetişýär. Raps hormatly Prezidentimiziň
daşary ýurtlardan alyp beren kuwwatly däne ýygyjy kombaýnlary arkaly ýygnal
ýar. Ynha bu ýyl hem rapsy 35 gektar ýere ekdik. Iş tejribämiziň görkezişi ýaly,
rapsdan bol hasyl almak üçin biz onuň tohumyny Germaniýa Federatiw Respub
likasyndan getirip, ýylda täzeläp durýarys. Sebäbi üstünden ýyl geçse tohumyň
hasyl berijiligi pese gaçýar. Şeýle-de ösümligiň hasyly topraga-da bagly bolup
durýar. Ýeriň ýumşaklygyna görä, 1 gektar ýerden 2—4 tonna çenli raps almak
bolýar. Rapsyň künjarasy hem mal we guş iýmleri üçin örän ýokumlydyr. Onuň
düzümindäki beloklar beýleki mal iýmlik dänelerden 8 esse ýokary hasaplanýar.
Üstümizdäki ýylda hem rapsyň bol hasylyny ýygnadyk. Hasylynyň belli bir
böleginden tohumlyk, galan bölegindenem ýag aldyk. Ösümligiň tohumyny is
leg bildirýänlere elýeterli bahadan hem satýarys. Raps ekilende 1 gektar ýere
5 kilogram tohum ýeterlikdir. Rapsyň ýag berijiligi barada durup geçsek, ol 40
göterime barabar bolup, hiç hili himiki goşundysyz gysga wagtyň içinde dur
lanýar. 1 tonna rapsdan 400 kilograma golaý, 1 gektardan bolsa 1 tonna golaý
ýag alyp bolýar. Rapsdan ösümlik ýagyny almak maksady bilen enjamlary
Hytaý Halk Respublikasyndan, Russiýa Federasiýasyndan getirdik. Ýörite ýag
sykyjy enjamlar arkaly 70 tonna rapsdan 28—30 tonna golaý ýag öndürdik we
welaýatymyzyň çäginde ýerleşýän söwda nokatlarynda elýeterli bahadan halka
ýetirdik. Öndüren ösümlik ýagymyza degişli şahadatnamalary aldyk. Rapsyň ýagy
ynsan saglygy üçin örän peýdaly
hasaplaný
 ar. Şu maksat bilen
hem geljek ýyllarda raps ýagyny
öndürmek boýunça işimizi hasda giňeldip, beýleki welaýatlara
satuwa çykarmagy meýilleşdir
ýäris — diýip, Muhammetmyrat
Ýemşikow gürrüň berdi.
Sona HALYKOWA,
Türkmenistanyň
Daşary işler ministrliginiň
Halkara gatnaşyklary
institutynyň talyby.
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Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW!
Sizi gözel Diýarymyzda dabaraly bellenilýän Täze ýyl baýramy
bilen mähirli gutlaýarys!
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» diýlip
atlandyrylan 2021-nji ýyl ösüşleriň belentliklerine tarap okgunly öňe barýan
Watanymyz, türkmen halkymyz üçin iň bir düşümli ýyllaryň biri boldy.
Şu ýyl türkmen telekeçileriniň ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda,
paýtagtymyzda häzirki zaman ýaşaýyş jaýlaryny, mekdepleri
çagalar baglaryny, sport toplumlaryny we durmuş maksatly beýleki
köp sanly desgalary yzygiderli gurup, ulanmaga bermekleri
has-da buýsandyryjydyr.
Sizi Täze ýyl baýramy bilen ýene bir ýola tüýs ýürekden gutlap,
janyňyzyň sag, ömrüňiziň uzak, beýik tutumly işleriňiziň
hemişe rowaç bolmagyny arzuw edýäris.

«BEÝIK BINA» hususy kärhanasynyň işgärleri.

BARS ÝYLYNYŇ YNANÇLARY
Gözel Diýarymyza ýetip gelýän
täze, bars ýyly hem edil beýleki
ýyllarymyz ýaly, türkmen halkynyň
gadymdan gelýän ynanjyna görä, onuň
hüý-häsiýetlerine, ýaşaýyş aýratynlyklaryna eýe
bolýar. Bars güýçli haýwan hasaplanýar. Eger, ol
hereket etse, özüniň islän zadyny alyp bilýär. Şonuň
üçin täze ýyl halal zähmetiň esasynda rysgal-berekediň,
bolçulygyň ýyly bolar. Zähmetkeş adamlar işinde uly üstün
likler gazanar. Sebäbi bu ýylda maksadaokgunlylyk, irgin
siz zähmet çekmek döwletliligi getirer. Bars ýyly arzuwlaryň
hasyl bolýan ýyly bolup, durmuşda, söýgüde, işde edilen
arzuwlar wysal bolar.

B

ars ýyly gyzyklylygy bilen
tap aw utlan ar. Bu ýyld a
adamlara durnuklylyk, ra
hatlyk mahsus bolup, ynsan gat
naş yklar ynd a halallyk, agz yb irlik
höküm sürer. Sebäbi bars hökmü
row an, emm a şol bir wagtd a-da
durnukly we rahat haýwandyr. Bu
bolsa maşgalada agzybirligiň, we
palylyg yň, şeýle-d e goňş uç ylyk
gatnaşyklarymyzyň, jemgyýetçilik
gymmatlyklarymyzyň has-da ösjek
diginiň aýdyň nyşany bolup durýar.
Mundan başga-da, bu haýwanyň
häsiýetine mahsus bolan agraslyk,
sabyrlylyk, az sözlülik, çydamlylyk,
erjellik, wepalylyk jemgyýetimize,

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

maşgala gatnaşyklarymyza siňip,
durnukly, asuda durmuşyň boljakdy
gyny aňladýar.
Gadymdan gelýän senenamada
bars ýyly sarymtyl ak barsyň şekili
bilen berilýär. Türkmençilikde sary
reňk bugdaýyň reňki bolup, ol bol
rysgal-berekedi, Gün şöhlesi ýaly
geljegiň ýagtylygyny, üstünligiň reňki
hökmünde kabul edilýär. Bu bolsa
täze ýylyň üstünlikli ýollara atarýan,
bol rysgal-bereketli ýyllaryň biri bol
jakdygyny aňladýar.
Bars maksadyna ýetmek üçin iň
ýokary beýiklige ymtylýar. Emma şol
bir wagtda ol pespäldir. Şonuň üçin
täze ýylda päk zähmet esasynda

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

pespällik bilen edilýän haýyr işlerde
ýokary beýiklige, öňde goýlan mak
sada ýetiljekdigi şübhesizdir.
Barsa durnuklylyk, agraslyk mah
sus. Şonuň üçin täze ýylda geýmek
üçin milli biçüwdäki, tebigy süýümler
den edilen eşikler saýlanyp alynsa,
has gowudyr. Şeýle-de täze biçüwler
saýlanyp alnanda hem sada, giňräk
biç üwd äk i eşikler saýlan yp alyn
malydyr. Geýilýän köwüşler rahat
we tebigy çig maldan taýýarlanan
bolm alyd yr. Seb äb i bars erk inlig i
halaýar. Bars ýylynda gök, ýaşyl,
gyzyl, sary, altynsow, goňur, kümüş
reňkli eşikleri geýmegiň üstünlikleri
getirjekdigi barada aýdylýar. Gelingyzlar dakynmak üçin altyn-kümüş
den edilen şaý-sepleri saýlap alsa,
maksadalaýyk bolar.
Bars çagalaryny ekläp-saklamak
üçin uly alada edýär. Ýagny, bu haý
wan maşgala gymmatlygy, milliligi
halaýar. Şonuň üçin milli gymmatlyk
larymyzyň, mukaddes maşgala gat
naşyklarymyzyň esasynda bellenýän
Täze ýyl baýramçylygy bütin ýylyň
dowamynda uly bagt getirer. Täze
ýyl garşylananda hem öz maşgala
agzalaryň ählisi bilen agzybirlikde
garşylamak tutuş şol ýylyň agzy

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 8440 sany.

birlikde, şadyýanlykda geçjekdigini
şertlendirýär.
Bars ýyrtyjy, emma şol bir wagt
da-da akylly haýwan. Şonuň üçin
täze ýylda milli tagamlarymyz bilen
mukaddes saçaklarymyzy bezemeli
diris. Şeýle-de ýetip gelýän täze bars
ýyly bilen baglylykda saçaklarda,
esasanam, et we çörek önümlerden,
gök önümlerden, miwelerden taý
ýarlanan naharlaryň, işdäaçarlaryň
we beýleki önümleriň, süýji, şerbetli
içgileriň goýulmagy, balykdan taýýar
lanýan naharlara az üns berilmegi
maksadalaýyk hasaplanýar.
Ýyld yzlar boý unç a aýd ylý an
ynançlara görä, Täze, 2022-nji bars
ýyly her bir maşgala baýlyk, bere
ket, döwletlilik, üstünlik, şowlulyk,
saglyk get ir er. Täz e ýyld a öýüň i,
daş-töweregiňi bezemek üçin mil
lilig e esaslan an gök, gyz yl, sar y,
ýaş yl reňkli bez egler i ulanm aly.
Birek-birege sowgat berlende sow
gatlar peýdalylygy, ýatda galyjylygy,
mümkin boldugyça, tebigylygy bilen
tap aw utlanm aly. Emm a saýlan yp
alynýan sowgatlar ýönekeý bolmaly
däldir. Owadan suratlary, sungata
degişli kitaplary, gymmatly gadymy
zatlary, ýorgan-düşek, ýassyklary
sowgat bermek maksadalaýyk ha
saplanýar. Täze, bars ýylynyň ge

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 108528.

çip barýan sygyr ýylyndaky döwlet
derejesinde gazanylan üstünlikleri,
maşgala gymmatlyklary, türkmeniň
milli döwletlilik ýör elg eler in i süý
jülik bilen ýatlap garşy alynmagy,
ýetip gelýän 2022-nji ýylyň hem uly
bagt, saglyk, şatlyk sowgady bilen
sylaglajakdygyny görkezýär.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk
institutynyň mugallymy.

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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Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW!
Bagtyýarlyk döwrümiziň her bir ýyly uly üstünliklere beslenýär.
Siziň durmuşa geçirýän il-ýurt bähbitli, döwlet ähmiýetli beýik işleriňiziň
netijesinde, bu gün eziz Diýarymyz ykdysady we ruhy-medeni taýdan
örän kuwwatly döwlete öwrüldi. Ol dünýäniň sazlaşykly ösýän
ýurtlarynyň hatarynda öz mynasyp ornuny eýeledi.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Sizi halkymyz üçin rowaçlyklaryň şanly senesi bolan Täze ýyl baýramy
mynasybetli tüýs ýürekden gutlaýarys! Goý, Täze — 2022-nji ýyl hem şeýle
bagtyýarlyga beslenjek ýyllaryň biri bolsun! Siziň mähriban halkymyzyň,
tutuş adamzadyň parahat hem eşretli durmuşda ýaşamagy ugrundaky beýik
işleriňiz, döwletimizi döwrebaplaşdyrmaga we galkyndyrmaga gönükdirilen
syýasatyňyz, ähli başlangyçlaryňyz rowaçlyklara beslensin!
Janyňyz sag, ömrüňiz uzak, başyňyz belent bolsun!
Täze ýylyňyz gutly bolsun!

«ALTYN NESIL» hojalyk jemgyýetiniň işgärleri.

Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW!
Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň rowaçlyklaryny buşlap
gelýän Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Siziň parasatly baştutanlygyňyzda «Türkmenistan — parahatçylygyň we
ynanyşmagyň Watany» ýylymyzda ykdysadyýetde hem-de daşary syýasatda
oňyn netijeler gazanyldy. Bu ýyl türkmen telekeçileri üçin hem iň bir
düşümli ýyllaryň biri boldy. Hususy başlangyçlar esasynda birnäçe desgalar,
binalar gurlup, ulanmaga berildi. 2021-nji ýylda bagtyýar raýatlarymyzyň
durmuşynda ýatdan çykmajak şanly wakalar boldy, toýlarymyz toýlara ulaşdy.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
Ýetip gelýän 2022-nji ýyl hem düşümli, döwletli ýyllaryň
biri bolsun! Siziň janyňyz sag, başyňyz dik, mertebäňiz
elmydama belent bolsun! Täze ýylyňyz gutly bolsun!

«BEREKETLI» hojalyk jemgyýetiniň işgärleri.

