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Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!
«Türkm en ist an — par ah atç ylyg yň we
ynanyşmagyň Watany» diýlip yglan edilen
2021-nji ýyl tamamlanyp barýar. Ýene-de az
salymdan biz üstünliklere beslenen şu ýyl bi
len hoşlaşyp, täze — 2022-nji ýyly uly şatlyk
we arzuw-umytlar bilen garşylarys.
Geljek ýyl — Gündogar müçenamasy
boýunça bars ýyly. «Bars — baýlyk» diýýän
halkymyz bu ýyly rysgal-döwletli, bereketli
hasaplap, täze ýyla aýdyň maksatlar, uly
ynam bilen gadam basýar.
Biz dünýäde dowam edýän çylşyrymly
ýagd aýlar a gar am azd an, 2021-nji ýyld a
hem ykdysadyýetimiziň durnukly ösmegini
gazandyk, il-ýurt bähbitli ençeme döwletli
işlere badalga berdik. Köp sanly durmuş we
önümçilik maksatly binalarydyr desgalary
gurup, işe girizdik. Bagtyýar maşgalalaryň
müňlerçesi jaý toýlaryny toýlady.
Umuman, ata Watanymyzyň şanly Ga
raşsyzlygynyň 30 ýyllyk toýy uly dabaralara
beslen ip, tar yh ym yz a alt yn harplar bilen
ýazyldy. Şu ýylyň dowamynda ýurdumyzyň
dürli künjeklerinde ulanmaga berlen ýüzlerçe
ýaşaýyş jaýlarynyň, mekdepleriňdir çaga

lar baglarynyň, saglygy goraýyş, sportdur
önümçilik desgalarynyň, seýilgähleriň açylyş
dabaralary bu taryhy senä özboluşly öwüşgin
berdi. Ýubileý ýylynda gurlup, işe girizilen diňe
iri desgalaryň sany 73-e ýetdi. Şolaryň hata
rynda Aşgabat — Türkmenabat ýokary tizlikli
awtomobil ýolunyň Aşgabat — Tejen bölegini,
Kaka we Babadaýhan dokma toplumlaryny,
Türkmenabat, Balkanabat hem-de Daşoguz
şäherlerindäki «Türkmeniň ak öýi» binala
rynydyr beýleki desgalary görkezmek bolar.
Şu ýyl gözel paýtagtymyz Aşgabat şäheri
niň 140 ýyllygy dabaraly toýlandy, täze «Aş
gabat-siti» ýaşaýyş toplumynyň düýbi tutuldy.
Paýtagtymyzda ulanmaga berlen, sebitde
deňi-taýy bolmadyk «Aşgabat» söwda, dynç
alyş we işewürlik merkezinden, döwrebap
ýaşaýyş jaýyndan ybarat binalar toplumy,
özboluşly «Arkadag» hem-de «Garagum»
myhmanhanalary ak şäherimize buýsanjy
myzy has-da artdyrdy.
Häzirki wagtda hem ýurdumyzda durmuş
we önümçilik maksatly desgalaryň ýüzler
çes in iň gurluş yg y depg inli dow am edip,
halkara ähmiýetli taslamalaryň ençemesi
amala aşyrylýar.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döw

ründ e oba hojalyk pud ag ynd a-da düýpli
özgertmeler durmuşa geçirilýär. Merdana
daýhanlarymyz şu ýyl hem galla we pagta
taýýarlamak boýunça şertnamalaýyn borç
namalaryny abraý bilen berjaý etdiler. Watan
harmanyna 1 million 400 müň tonnadan-da
köp galla, 1 million 250 müň tonnadan gow
rak «ak altyn» tabşyrdylar. Miwe, gök-bakja
önümleriniň hem bol hasylyny ýygnap aldylar.
Muk add es Gar aşs yzlyg ym yz yň şanly
30 ýyllygy mynasybetli şu ýyl saýaly, pürli,
miweli baglaryň we üzümiň 30 million düýp
nahaly oturdyldy.
Biz oba hojalyk pudagyny düýpli özgert
mek boýunça başlan işlerimizi mundan beý
läk-de dowam ederis.
Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!
Sagdyn jemgyýet döwletiň berk binýa
dydyr. Şoňa görä-de, ynsan saglygyny go
ramak, ömrüni uzaltmak, keselleriň öňüni
almak, sagdyn ýaşaýyş-durmuş kadalaryny
ornaşdyrmak boýunça-da yzygiderli işleri
geçirýäris. Halkymyzyň, şol sanda ýaş ne
sillerimiziň saglygyny, bagtyýar durmuşyny
üpjün etmekde bedenterbiýä we sporta uly
ähmiýet berýäris. Şu ýyl Tokio şäherinde ge
çirilen ХХХII tomusky Olimpiýa oýunlarynda
gazanan üstünligimiz has-da buýsandyrýar.
Biz geljegimiz bolan ýaş nesliň mynasyp
bilim we terbiýe almagy üçin ähli şertleri dö
redýäris. Ýaşlaryň döwrebap hünärlere eýe
bolmagyna, sanly tehnologiýalary özleşdir
megine döwlet syýasatymyzyň ileri tutulýan
ugurlarynyň biri hökmünde garaýarys. Ýur
dumyzyň ykdysady kuwwatyny berkitmekde,
sanly ulgamy ösdürmekde, täze senagat
pudaklaryny döretmekde, iri taslamalarydyr
milli maksatnamalary durmuşa geçirmekde
ylma uly ähmiýet berýäris.
Gar aşs yz döwlet im izd e med en iý et iň,
edebiýatyňdyr sungatyň gülläp ösmegi üçin
hem ähli şertler döredilýär. Milli mirasymyzy
gorap saklamak, baýlaşdyrmak we wagyz
etmek boýunça giň gerimli işler alnyp ba
rylýar. Bu ugurda geçirilýän işler öz ajaýyp
miwelerini hem berýär. Ýaňy-ýakynda «Dutar
ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we
bagşyçylyk sungaty» atly milli hödürnama
ÝUNESKO-nyň «Adamzadyň maddy däl me
deni mirasynyň görnükli nusgalarynyň sana
wyna» girizildi. Ýurdumyzyň ähli halkyny bu
ajaýyp waka bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn!
Şu ýyl Lebap welaýatynda geçirilen Me
deniýet hepdeligi merdana halkymyzyň milli
mirasyny öwrenmekde we giňden ýaýmakda
uly ähmiýete eýe boldy. Nesip bolsa, tä
ze — 2022-nji ýylda Medeniýet hepdeligini
Mary welaýatynda geçireris. Medeniýet we
sungat işgärleriniň hem-de Magtymguly Py
ragynyň şygryýet güni mynasybetli geljek ýyl
geçiriljek Medeniýet hepdeligine gabatlanjak
Magtymguly Pyragynyň Aşgabatdaky me
deni-seýilgäh toplumynyň açylyş dabarasy
has-da täsirli bolar.
Eziz watandaşlar!
Tamamlanyp barýan ýylda Esasy Ka
nun ym yz a üýtg etm eler we goşm aç alar
girizilip, ýurdumyzda iki palataly parlament
ulgamynyň hukuk esaslary kesgitlendi. Biz
täze parlament gurluşy şertlerinde Türkme
nistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň
agzalarynyň saýlawlaryny üstünlikli geçirdik.
Ýurdumyzyň wekilçilikli we kanun çykaryjy
edaralarynyň ösüşinde täze tapgyr bolan
bu taryhy waka berkarar döwletimiziň kanun
çykaryjy häkimiýetiniň alyp barýan işini hil
taýdan täze derejä çykarmaga niýetlendi.

Kabul edilýän kanunlaryň we kanunçylyk
hukuk namalarynyň hilini has-da ýokarlan
dyrmaga gönükdirildi.
Eziz watandaşlar!
Siziň bilşiňiz ýaly, Bitarap Türkmenistanyň
başlangyjy esasynda 2021-nji ýyl dünýä
de «Halkara parahatçylyk we ynanyşmak
ýyly» diýip yglan edildi. Birleşen Milletler
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 75-nji
mejlisinde biziň tekliplerimiz bilen «Halkara
parahatçylygy, howpsuzlygy saklamakda we
pugtalandyrmakda hem-de durnukly ösüş
işinde bitaraplyk syýasatynyň orny», «Bir
leşen Milletler Guramasynyň Merkezi Aziýa
üçin öňüni alyş diplomatiýasy boýunça sebit
merkeziniň orny», «Koronawirus keseliniň
(COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky
döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we
ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün et
mek maksady bilen, ulagyň ähli görnüşleriniň
arabaglanyşygyny berkitmek», «Birleşen
Milletler Guramasynyň we Ykdysady Hyz
matdaşlyk Guramasynyň arasynda hyzmat
daşlyk» atly Kararnamalaryň kabul edilmegi
ýurdumyzyň daşary syýasatda alyp baran
işleriniň guwandyryjy netijeleri boldy.
Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Gura
masynyň 15-nji sammitiniň ýokary derejede
geçirilmegi, Türkmenistanyň Türki Döwletleriň
Guramasynyň sammitine gatnaşmagy we bu
gurama synçy hökmünde goşulmagy hem şu
ýylyň aýratyn ähmiýetli wakalaryna öwrüldi.
Hormatly adamlar!
«Döwlet adam üçindir!» diýen syýasaty
alyp barýan berkarar döwletimizde raýatla
rymyzyň hal-ýagdaýyny has-da ýokarlandyr
mak, durmuş goraglylygyny pugtalandyrmak
boýunça yzygiderli alada edilýär. Täze ýylyň
1-nji ýanwaryndan başlap zähmet hakla
rynyň, pensiýalaryň hem-de döwlet kömek
pullarynyň, talyp we diňleýji haklarynyň ýe
ne-de 10 göterim ýokarlandyrylmagy munuň
aýdyň mysalydyr.
Geljek ýyl Türkmenistanyň ilatynyň we
ýaşaýyş jaý gorunyň uçdantutma ýazuwy
hem geçiriler. «Ilat ýazuwy — 2022: Jebislik,
bagtyýarlyk, röwşen geljek» diýen şygar bi
len geçiriljek bu çäräniň baş maksady ilatyň
demografik düzümi hem-de raýatlarymyzyň
durm uş-ykd ys ad y ýagd aý y bar ad a anyk
maglumatlary almakdan ybaratdyr.
Umuman, ata Watanymyz döredijiligiň we
üstünlikleriň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe
barýar. Ähli ugurlarda gazanylýan netijeler
mähriban halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş de
rejesiniň yzygiderli ýokarlanmagyna oňaýly
täsir edip, geljege ynamyny has-da berkidýär.
Nesip bolsa, biz merdana halkymyz bilen
el-ele berip işläp, täze ýyly hem yhlasly zäh
metimiz arkaly uly üstünliklere besläris. Ata
Watanymyza belent buýsanjymyz, geljege
berk ynamymyz, aýdyň maksatlarymyz bilen
has uly sepgitlere ýeteris.
Mähriban halkym!
Eziz watandaşlar!
Ýene az salymdan biz 2022-nji ýyly gar
şy alýarys.
Goý, 2022-nji ýyl Ýer ýüzünde parahat
çylygyň, abadançylygyň, uly üstünlikleriň
hem-de rysgal-berekediň ýylyna öwrülsin!
Täze ýylda siziň maşgala ojaklaryňyza ag
zybirlik we asudalyk ýar bolsun! Şan-şöhrata
beslenen bagtyýar günler, döwletli döwran
dowamat-dowam bolsun!
Eziz watandaşlar!
Mähriban halkym!
Täze — 2022-nji ýylyňyz gutly bolsun!
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JAN WATANYM 
TÜRKMENISTAN!
Beýik döwlet, eziz ülke, dogduk depe, asly mekan,

Türkmenistanyň Prezidenti 
maşgala agzalary bilen agzybirlikde
Täze ýyly garşylady

Ählijesi seniň özüň, jan Watanym Türkmenistan!
Keremlidir ene toprak, keramatdyr mawy asman,
Edermendir ogul-gyzyň, jan Watanym Türkmenistan!
Öňe, öňe, diňe öňe! — biziň beýik şygarymyz,
Parahatçylyk ýolunda rüstemdir gül Diýarymyz,
Ynanyşmak şuglasydyr ol biziň ýürek nurumyz,
Sowulmazdyr bahar-ýazyň, jan Watanym Türkmenistan!
Şadyýanja çagajyklar bilbil bolup saýraýandyr,
Bagtyýarlyk hakykaty älem-jahana aýandyr,
Tenekar hem melhem bolup, howa siňip ýaýraýandyr
Ýer ýüzüne hoş owazyň, jan Watanym Türkmenistan!
Dost-doganlyk mukamydyr sungatlaryň gönezligi,
Onuň juda inçeligi, gözlere görünmezligi,
Döwürleriň, eýýamlaryň ol mukaddes gözelligi,
Ebedidir aýdym-sazyň, jan Watanym Türkmenistan!

2022-nji ýylyň 3-nji ýanwary, duşenbe

Hemmeleriň ýagşy umytlar, nura
na arzuwlar bilen söýüp garşylaýan
Täze ýyl baýramy ýurdumyzyň bag
tyýar maşgalalarynyň agzybirliginiň
aýd yň nyş anyn a öwr ül ip, yns an
kalbyny şatlykdan doldurýar.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň maşgala agzala
ry bilen agzybirlikde Täze ýyly uly
ruhubelentlik bilen garşylaýan pursat
lary şatlyk-şowhuna beslendi.
Milli Liderimiziň agtyklary özleri
niň şatlygy, täze döredijilik işleri we
ýak ymly purs atlar bilen mähr ib an
atasyny begendirdiler. Munuň özi ag
zybirligiň beýik nusgasyny görkezýän
bagtyýar maşgalanyň Täze ýyly uly
ruhubelentlik bilen garşylaýandygy
nyň aýdyň beýanyna öwrüldi.
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň agt yg y çep er
döredijilik bilen meşgullanyp, özüniň
“Türkmen nepisligi” atly surat eserini
atasyna bu nurana baýramçylyk my
nasybetli sowgat etdi. Şeýle pursatlar
mähriban Arkadagymyzyň ruhuny be
lende göterip, baýramçylyk şatlygyny
goşalandyrdy.
Soňra hormatly Prezidentimiz sanly
ulgam arkaly hemmelere ýetip gelen
2022-nji ýyl bilen ýene bir gezek gut
lag sözlerini ýetirdi.
Milli Liderimiz her bir maşgala oja
gyna rowaçlyk we bagtyýarlyk, her

bir ynsanyň ýüreginde beslän nurana
arzuwlarynyň täze ýylda hasyl bolma
gyny arzuw etdi.
Döwlet Baştutanymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow Täze ýylyň gar
şylanýan ajaýyp pursatlarynda ata
Watanymyzyň ýeten derejesini, rowaç
lyklara beslenýän menzillerini wasp
edip, täze goşgy döredendigini we
ony “Jan Watanym Türkmenistan!”
diýip atlandyrandygyny aýtdy. Döwlet
Baştutanymyz täze döreden eserini ilki
bilen maşgala agzalaryna okap berdi.
Horm atly Prez id ent im iz iň baý
ramçylyk mynasybetli täze döreden
goşgusynyň metbugat sahypasynda
çap edilmegi ildeşlerimiz üçin ajaýyp
sowgada öwr üler. Milli Lider imiz iň
agtygy Kerim atasynyň goşgy okaýan
pursady täze döreden sazyny çaldy.
Şol pursatda hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly Berdimuhamedowyň ag
tygy Kerim tutuş ýurdumyzyň, mähri
ban halkymyzyň, ähli adamlaryň Täze
ýyl baýramyna sowgatly gelýändigini
aýdyp, özüniň hem bu nurana baý
ramçylyk mynasybetli ýene bir täze
saz eserini döredendigini habar berdi
we ony atasyna çalyp berdi.
Munuň özi birnäçe ilhalar eserleri,
belent owazly aýdymlar üçin joşgunly
goşgulary döreden atasyndan görelde
alýan agtygyň nusgalyk mekdebi do
wam edýändiginiň aýdyň beýanyna
öwrüldi.

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Mejlisiniň 
KARARY
2022-nji ýyly «Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip yglan etmek hakynda
Çuňňur hormatlanylýan Türkmenistanyň
Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň
başlangyjy bilen yglan edilen «Türkmenis
tan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany» ýyly ösüşiň täze belentliklerine
tar ap ynamly öňe barý an ýurd um yz yň
Garaşsyzlyk senenamasyna baky öçme
jek altyn harplar bilen ýazylýar. Hemişelik
Bitarap Türkmenistanyň mukaddes Ga
raşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygynyň ýokary
ruhubelentlikde, uly buýsanç bilen daba
raly bellenilip geçilmegi öz milli Lideriniň
töw er eg in e has-da mäk äm jeb isleş en
türkmen halkynyň agzybirliginiň we yhlasly
zähmetiniň netijesinde ýurdumyzyň gysga
döwrüň içinde gazanan beýik ösüşlerini,
ýeten belent sepgitlerini bütin dünýäde
dabaralandyrdy.
Berk ar ar döwlet im iz iň bagt yý arlyk
döwründe ýurdumyzyň durmuşynyň ähli
ugurlarynda amala aşyrylýan düýpli özgert
meler mähriban Arkadagymyzyň üstünlikli
durmuşa geçirýän «Döwlet adam üçindir!»
diýen ynsanperwer syýasatynda öz aýdyň
beýanyny tapýar.
Tamamlanyp barýan «Türkmenistan —
parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
ýylynyň şygarynyň syýasy-jemgyýetçilik
ähmiýetini we many-mazmunyny wagyz
etmek maksady bilen, ýurdumyzyň içinde
we halkara derejede geçirilen köp sanly çä
reler, hormatly Prezidentimiziň Ýer ýüzünde

parahatçylygy we ynanyşmagy berkarar
etmek ugrunda iri halkara forumlarda öňe
süren başlangyçlary dünýä jemgyýetçiligi
ni ýurdumyzyň alyp barýan parahatçylyk
söýüjilikli içeri we daşary syýasaty, hemi
şelik Bitaraplyk hukuk ýagdaýyna daýanyp,
mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýylynyň
içinde gazanan üstünlikleri, halkymyzyň
şöhratly taryhy, medeni-ruhy mirasy, däpdess urlar y bilen giňd en tan yşd yrm ag a
mümkinçilik berdi. Bu bolsa täze taryhy
eýýamda hormatly Prezidentimiziň halka
ra derejede ykrar edilen häzirki zamanyň
ýolbaşçysyna mahsus bolan egsilmez dö
redijilik mümkinçiliklerini bütin dünýä aýdyň
açyp görkezdi, Türkmenistanyň dünýä gi
ňişligindäki abraýly ornuny has-da berkitdi.
Garaşsyz, hemişelik Bitarap Türkme
nistanyň agzybir halky ýurdumyzyň we
jemgyýetimiziň durmuşynda bolup geçýän
guw and yr yjy tar yh y wak alar y, syý as at
da, ykd ys ad yý etd e we med en i-durm uş
ugurlarynda gazanylýan uly üstünlikleri
Arkadag Prezidentimiziň ady bilen aýryl
maz baglanyşdyrýar. Hut şoňa görä-de,
türkmen halkynyň öz Arkadagyna, onuň
pähim-paýhasdan gözbaş alýan ynsan
perwer syýasatyna, gurýan adalatly raýat
jemgyýetiniň ýagty geljegine bolan synmaz
ynamy barha artýar.
Ýurdumyzda her ýyly döwrebap atlandyr
mak halkymyzyň göwün isleginden çykýan

asylly däbe öwrüldi. Bu däp halkymyzda
dost-doganlygyň mekany bolan Watany
myza we bagtyýarlyk döwrümize buýsanjy,
joşgunly we halal zähmete yhlasy artdyrýar.
Berk ar ar döwlet im iz iň bagt yý arlyk
döwründe Gahryman Arkadagymyzyň öň
dengörüjilikli baştutanlygynda eziz Diýa
rymyzyň Garaşsyzlyk ýyllarynda gazanan
deňsiz-taýsyz üstünliklerini we durmuşa
geçirilýän giň gerimli özgertmelerini, ýurdu
myzyň döwletlilik binýadynyň berkemegine,
ykdysady kuwwatynyň has-da artmagyna,
halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş derejesiniň
mundan beýläk-de ýokarlanmagyna gö
nükdirilen beýik işleriň ähmiýetini, Türk
menistanyň oýlanyşykly içeri we daşary
syýasatyny giňden wagyz etmek hem-de
dünýä ýaýmak, ýaş nesli watançylyk we
Arkadagly zamanamyza buýsanç ruhunda
terbiýelemek maksady bilen, şeýle hem ata
Watanymyzyň Garaşsyzlyk ýyllaryndaky
ägirt uly üstünlikleriniň milli Liderimiziň
taýsyz tagallalary bilen gazanylandygyny,
netijede, milli döwletlilik ýörelgelerine daýa
nyp, kämil döwlet gurmakda, jemgyýetçilik
durmuşyny demokratiýalaşdyrmakda tä
ze derejelere ýetip, türkmen halkynyň öz
Arkadagy bilen XXI asyryň üçünji onýylly
gynda täze döwre, täze zamana gadam ba
sandygyny nygtamak bilen hem-de 2022-nji
ýyly «Halk yň Ark ad agly zam an as y»
diýip atlandyrmak hakynda ýurdumyzyň

döwlet edaralaryndan, guramalaryndan,
kärhanalaryndan, iri jemgyýetçilik birleşik
lerinden we raýatlarymyzdan gelip gowşan
hem-de ähli halkymyz tarapyndan giňden
goldanylan köp sanly teklipleri nazara alyp,
Türkm en ist an yň Milli Geň eş in iň Mejlis i
karar edýär:
2022-nji ýyly «Halk yň Ark ad agly
zamanasy» diýip yglan etmeli.
Türkmenistanyň
Milli Geňeşiniň Mejlisiniň Başlygy
G.MÄMMEDOWA.
Aşgabat şäheri,
2021-nji ýylyň 27-nji dekabry.
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Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW:
― Milli ykdysadyýetimiziň çalt depginler bilen ösmeginde
türkmen telekeçileriniň hyzmaty uludyr.

TÄZE ÖSÜŞLERE BADALGA
döwrebap önümçilikleriň, bilelikdäki kärhanalaryň hem-de
paýdarlar jemgyýetleriniň sany yzygiderli artýar. Bazar gat
naşyklaryna geçmegi çaltlandyrmak arkaly eýeçiligi döwletiň
garamagyndan aýyrmak we döwlet emlägini hususylaşdyr
mak işi hem giňden ýaýbaňlandyrylýar. Hususylaşdyrylýan
desgalar kämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylyp, impor
tyň ornuny tutýan we eksportyň mukdaryny artdyrmaga gö
nükdirilen önümleriň öndürilmegi we döwrebap hyzmatlaryň
ýerine ýetirilmegi ýola goýulýar.
Milli Liderimiziň senagat we innowasiýa ösüş nusgasy
na gönükdirilen strategik tagallalarynyň yzygiderli durmuşa
geçirilmegi bilen döwletimiziň ykdysady kuwwaty has-da
berkeýär, hususyýetçilere döredilýän oňyn mümkinçilikler
bolsa işewürlerimiz üçin ynamly gadamlar bilen kämillige
tarap öňe gitmäge itergi berýän güýç bolup hyzmat edýär.
Birleşmäniň agzalary hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy
senagat taýdan ösen döwlete öwürmek barada öňde goýan
wezipelerini durmuşa geçirmek ugrunda yhlasly zähmet çek
ýärler. Bu gün Gahryman Arkadagymyzyň tagallasy bilen,
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
senagat zolagynda döredilen ýokary tehnologiýaly ýüzlerçe
önümçilik kärhanalarynda dürli görnüşli senagat, gurluşyk we
beýleki önümler öndürilip, içerki bazarda halkymyza hödür
lenilýär hem-de daşary ýurtlara eksport edilýär.
Oba hojalyk pudagyny bazar gatnaşyklary esasynda
ösdürmek hem-de hususyýetçiligiň paýyny artdyrmak we
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe
zipesi hormatly Prezidentimiziň durmuş-ykdysady strategi
eşretli durmuşyň hözirini görüp ýaşaýan agzybir
türkmen halkymyz «Türkmenistan — parahatçylygyň ýasynda wajyp orun eýeläp, hemmetaraplaýyn goldanylýar.
Birleşmäniň agzalaryna bölünip berlen ekin meýdanlarynda
we ynanyşmagyň Watany» atly 2021-nji ýyly uly üs
ekerançylygyň döwrebap tehnologiýalary, suw tygşytlaýjy
tünliklere besläp, şanly sepgitler bilen bezäp taryha
ulgamlary, ylmyň we öňdebaryjy tejribäniň gazananlary
ýollady hem-de aýdyň maksatlar bilen «Halkyň
ornaşdyrylýar, ekologiýa taýdan arassa we ýokary hilli gökArkadagly zamanasy» atly täze — 2022-nji ýyla
bakja önümleri, miweler öndürilýär. Maldarçylyk, guşçulyk
batly gadam goýdy.
we azyk senagatyny gaýtadan işleýän pudagyň kuwwatyny
ormatly Prezidentimiziň öňdengörüjilikli ýolbaşçy artdyrmaga hem uly ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda agzala
lygynda dünýä ykdysadyýetindäki çylşyrymly ýag rymyz tarapyndan işe girizilen täze önümçilikler ýurdumyza
daýlara garamazdan, Türkmenistan döwletimiziň süýt we süýt önümleriniň, süýji-köke önümleriniň, şöhlat we
ykdysady kuwwaty ýylsaýyn artýar, halkara derejesindäki ab beýleki et önümleriniň, gaplanan gök-miwe we guradylan
raý-mertebesi barha ýokarlanýar, halkymyzyň ýaşaýyş-dur gök-miwe önümleriniň, alkogolsyz we şerbetli içgileriň im
muş derejesi has-da gowulanýar. Ýurdumyzda gazanylýan portyny ep-esli azaltmaga mümkinçilik berdi.
Ýurdumyzyň azyk önümleriniň eksportynda esasy uly
ösüşlerde Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzalarynyň hem uly paýynyň bardygyny buýsanç paýy tutýan ter pomidory ýyladyşhana şertinde ösdürip
bilen bellemek gerek. Milli işewürlerimiziň abraýly menzillere ýetişdirmekde eýýäm birnäçe ýylyň dowamynda uly tejribe  
ýetip, döwletimiziň ösüşleri ugrundaky önjeýli zähmetleri toplanyldy. Birleşmäniň agzalaryna degişli bolan ýyladyş
niň, yhlaslarynyň kemal tapmagynyň aňyrsynda Gahryman hanalarda ösdürilip ýetişdirilýän ekologiýa taýdan arassa
Arkadagymyzyň hususy eýeçiligi ösdürmek ugrundaky ta gök ekinlerden ter pomidor bilen içerki bazarymyz kana
gallalary ýatyr. Milli ykdysadyýetimiziň pudaklaýyn düzümini gatlandyrylyp, daşarky bazarlarda hem mäkäm ornaşýar,
diwersifikasiýalaşdyrmak, ylmyň gazananlaryny, kämil teh oňa bolan islegler artýar.
Gahryman Arkadagymyzyň döredip berýän şertleri
nologiýalary we öňdebaryjy tejribeleri ornaşdyrmak ýurdu
myzyň durnukly ösüşini gazanmagyň wajyp ugry hökmünde netijesinde 2021-nji ýylda Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzalary tarapyndan öndürilen bäsleşige ukyply
öňe sürülýär.
Hereket edýän we döwrüň talaplaryna görä yzygiderli senagat, oba hojalyk we azyk önümleri dünýäniň 40-dan
kämilleşdirilýän kanunçylyk binýady, ýurdumyzda telekeçilik gowrak döwletlerine eksport edildi. Ýurdumyzda öndüril
işini hasaba almagyň we güwälendirmegiň ýönekeýleşdiri ýän önümleri ýerlemegiň täze bazarlaryny ýüze çykarmak
len tertibi, salgyt salmagyň ýeňilleşdirilen ulgamy, ýeňillikli maksady bilen, internet saýtlarynda we daşary ýurtlaryň
berilýän karzlar, uzakmöhletleýin peýdalanmaga berilýän köpçülikleýin habar beriş serişdelerinde yzygiderli geçirilýän
ýerler hem-de şol ýerleri özleşdirmek üçin daşary ýurtlardan mahabatlandyrmak işleri, ýaýlyma berilýän wideorolikler
satyn alnyp berilýän ýokary öndürijilikli tehnikalar, gurallar, özüniň oňyn netijelerini berýär. Bu ugurda ýurdumyzda
enjamlar we beýleki ençeme hukuk, maliýe we durmuş şert hem-de daşary ýurtlarda guralýan sergilere we işewürlik
leri telekeçiligiň iş ugrunyň köpelmegine hem-de telekeçilik maslahatlaryna uly orun degişli edilýär.
Milli Liderimiziň uly goldawlary bilen hususyýetçilerimiz
bilen meşgullanmak isleýän watandaşlarymyzyň sanynyň
tarapyndan gurlup, işe girizilen onlarça sowadyjy ammar
yzygiderli artmagyna giň ýol açýar.
Arkadagly zamanamyzda hususy eýeçilige daýanyp ösýän larda gök-bakja önümleriniň, miweleriň we beýleki azyk
edara görnüşli taraplaryň müňlerçesi, şahsy taraplaryň on önümleriniň gorlary döredilýär.
Häzirki döwürde güneşli ülkämiziň hususy gurluşykçylary
müňlerçesi ähmiýetli taslamalary durmuşa geçirip, milli ykdy
sadyýetimiziň ösdürilmegine, halkymyzyň maddy hal-ýagda hormatly Prezidentimiziň ýurdumyzy durmuş-ykdysady taý
ýynyň ýokarlandyrylmagyna saldamly goşant goşýarlar. Hu dan ösdürmäge gönükdirilen Maksatnamalarynda orun alan
susy ulgamda daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny sebit ähmiýetli ägirt uly taslamalary durmuşa geçirmekde,
tutýan, bäsleşige ukyply we eksport ugurly “Türkmenistanda döwrebap zawoddyr fabrikleri, söwda, dynç alyş we işewür
öndürildi” diýen ýazgyly ýokary hilli önümleri öndürmäge lik merkezlerini, ähli amatlyklary bolan döwrebap ýaşaýyş
niýetlenen täze döwrebap önümçilikler, şonuň bilen birlikde jaýlaryny bina etmekde, dünýä ülňülerine gabat gelýän ýo
täze iş orunlary döredilýär, ykdysadyýetiň salgyt binýady kary tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylan hassahanalary,
mekdepleri, medeni ojaklary, inženerçilik desgalaryny we
hem-de ýurdumyzda azyk we haryt bolçulygy pugtalanýar.
Häzirki döwürde ýurdumyzyň iri jemgyýetçilik guramala ýokary tizlikli awtomobil ýollaryny bina etmekde gaýratly
rynyň biri bolan Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler zähmetiň ajaýyp nusgasyny görkezýärler.
Hormatly Prezidentimiziň ýolbaşçylygynda Türkmenista
birleşmesi özüniň 27 müňe golaý agzasy bilen Gahryman
Arkadagymyzyň ynsanperwer durmuş-ykdysady özgertme nyň Garaşsyzlygynyň şanly 30 ýyllygy, şeýle hem 2021-nji
ler syýasatyny durmuşa geçirmäge we ata Watanymyzyň ýylyň “Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň
Watany” diýip yglan edilmegi mynasybetli Senagatçylar we
ykdysady kuwwatyny has-da berkitmäge işjeň gatnaşýar.
Hormatly Prezidentimiziň taýsyz tagallalary esasynda telekeçiler birleşmesiniň agzalary tarapyndan 2021-nji ýylda
döwlet-hususyýetçilik hyzmatdaşlygynyň netijeli guralma birnäçe iri önümçilik we durmuş maksatly binalar hem-de
gy bilen, ýurdumyzda hususy eýeçilige daýanyp ösýän desgalar dabaraly açylyp, ulanmaga berildi.

H

Sebitde deňi-taýy bolmadyk Aşgabat şäheriniň Tähran
köçesiniň ugrunda ýerleşýän “Aşgabat” Söwda we dynç
alyş, işewürlik merkezinden hem-de döwrebap ýaşaýyş jaý
laryndan ybarat bolan binalar toplumy kaşaňlygy, özboluşly
bezeg aýratynlygy, inženerçilik çözgütleri, söwda, dynç alyş
we ýaşaýyş üçin amatlyklary bilen tapawutlanýar hem-de
halkymyzyň wagtlaryny hoş geçirmek üçin köpçülikleýin
barýan söýgüli ýerine öwrüldi.
2021-nji ýylda türkmen telekeçileriniň gazanan üstünlik
lerine, ýeten derejelerine göz ýetirmäge mümkinçilik berýän
ýene-de bir sebitde iri taslamanyň, ýagny “Aşgabat — Türk
menabat” ýokary tizlikli awtomobil ýolunyň 203 kilometre
barabar bolan “Aşgabat — Tejen” böleginiň ulanyşa giri
zilendigiuly buýsanç bilen belläp geçmäge mynasypdyr.
Milli gurluşykçylarymyzyň bina eden bu iri taslamalarynyň
hil we gözellik derejesiniň ajaýyplygy halkara güwänama
larynyň ençemesi bilen tassyklanyldy hem-de ýurdumyzyň
täze döwrebap infrastrukturalarynyň üstüni ýetirip, müňlerçe
iş orunlarynyň döremegine mümkinçilik berdi. Bu gazanylan
oňyn tejribeler milli gurluşykçylarymyzyň kämilligini artdyryp,
geljekki abraýly taslamalaryň buşlukçysy bolup, göwünleri
galkyndyrýar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşme
si hem-de onuň agzalary sanly ykdysadyýete geçmekde
birnäçe işleri alyp barýarlar. Elektron söwda sahypala
ryn y açm ak, ykjam elektr on goş und ylar yn y dör etm ek
hem-de dünýä belli internet söwda platformalaryndan
peýdalanmak arkaly özleriniň harytlaryny we hyzmat
laryny onlaýn görnüşinde hödürlemek we eltip bermek
has-da işjeňleşdirilýär. «Rysgal» paýdarlar täjirçilik banky
tarapyndan işe girizilen elektron söwdanyň esasy gu
raly bolan internet bank töleg hyzmatlaryndan hem-de
«QR-kod» (dessin tassyklanylýan kod) ulgamyndan peý
dalanýan müşderileriň sany artýar.
Birleşmäniň agzalarynyň https://fair.kerwen.com.tm/
internet salgysynda hemişelik esasda hereket edýän wirtual
sergisi hem-de işe girizilen “Kerwen” atly maglumatlaşdy
ryş onlaýn söwda platformasy ähli telekeçiler üçin ýeke-täk
maglumatlaşdyryş we mahabatlaşdyryş söwda platformasy
bolup hyzmat edýär.
Gahryman Arkadagymyz hususy telekeçilerimize mö
hüm wezipeleri ynanyp, biziň işbaşarjaňlygymyza hem-de
mümkinçiliklerimize bil baglaýar. Nesip bolsa, «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylymyzy hem uly zähmet üstünlik
leri bilen bezäris. Düýpli taslamalaryň başyny başlamak,
badalga berlen işleri dowam edip, üstünlikli tabşyrmak üçin
yhlasymyzy gaýgyrmarys.
Üstümizdäki ýylda Türkmenistanyň Senagatçylar we te
lekeçiler birleşmesiniň öňünde uly wezipeler durýar. Gözel
Köpetdagyň eteginde bina edilýän Ahal welaýatynyň täze
döwrebap edara ediş merkeziniň birinji tapgyrynyň gurluşy
gyny tamamlap, ulanmaga bermek meýilleşdirilýär.
Görşümiz ýaly, türkmen işewürleriniň meýilnamalary
hakykatdan-da ägirt uly. Döwletiň telekeçilige goldaw ber
meginiň işlenip düzülen we yzygiderli kämilleşdirilýän usul
lary biziň maksatlarymyzyň üstünlikli amala aşyrylmagynyň
ygtybarly kepilidir.
Ýurdumyzda täze, şöhratly taryhyna altyn harplar bilen
ýazyljak “Halkyň Arkadagly zamanasy” ýylynda hormatly
Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda hususy ulgamda
gazanylýan üstünlikler biri-birine ulaşyp, türkmen teleke
çileriniň milli ykdysadyýetimizi döwrebaplaşdyrmaga we
diwersifikasiýa ýoly bilen ösdürmäge, daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen
önümleriň öndürilýän möçberlerini we görnüşlerini artdyr
maga, içerki bazarlarymyzda azyk we haryt bolçulygyny
üpjün etmäge, ýokary tehnologiýaly täze-täze önümçilik
leri we iş orunlaryny döretmäge işjeň gatnaşmak bilen,
Arkadag Prezidentimiziň mukaddes ynamyny ödäp, ata
Watanymyzyň ösüşlerine öz goşandymyzy goşmak üçin
zähmetimizi gaýgyrmarys.
Telekeçiligi ýurdumyzyň altyn gaznasyna deňäp, işewür
lere uly ynam birdirýän hem-de işlemäge we döretmäge
giň ýol açyp berýän Arkadag Prezidentimize Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň ähli ag
zalarynyň adyndan köp sagbolsun aýdýarys. Gahryman
Arkadagymyzyň jany sag, ömri uzak bolsun, il-ýurt bähbitli,
bütin adamzat ähmiýetli alyp barýan tutumly işleri elmydama
rowaçlyklara beslensin!
Döwran HUDAÝBERDIÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň başlygy.
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
MAKSAT — ÝOKARY HILLI HYZMAT ETMEK

DOKMA ÖNÜMLERI

Türkmen işewürleri ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi döwlet tarapyndan
goldamak bilen bagly alnyp barylýan işleriň çäklerinde, daşary ýurtlardan
getirilýän senagat önümleriniň ornuny tutýan önümleri özümizde öndürmek
boýunça netijeli işleri alyp barýarlar. Şeýle önümçilikleriň biri hem
«Maksatly Türkmen» hojalyk jemgyýetidir.

Türkmen telekeçileri ýokary hilli dok
ma önümleri bilen milli ykdysadyýetimi
ziň möhüm ugurlarynyň biri bolan dokma
pudagynyň has-da ösdürilmegine, içerki
bazarlarymyzyň harytlar bilen üpjün edil
megine öz goşantlaryny goşýarlar. Şeýle
telekeçileriň biri hem Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy Serdar Sahatowdyr.

2011-nji ýylda döredilen hojalyk jemgyýetiniň önümçilik
ammary Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
çägindäki senagat zolagynda ýerleşýär. Türkiýe Respublika
synyň, Hytaý Halk Respublikasynyň, Italiýa Respublikasynyň
tehnikadyr tehnologiýalary bilen üpjün edilen kärhanada ýoka
ry hilli alýuminden termobeketli profilinden, PWH profilinden
penjire we gapy bloklary, gapylary we witražlary, alýumin
profilinden we poslamaýan polatdan merdiwan perilalary,
panjur (roll stawni) sistemalary, taplanan aýnadan witražla
ry, hammam enjamlaryny, balkon aýnalamalary, moskit tory
taýýarlanylýar.
Önümçilik toplumy PWH-den,
alýuminden penjire-gapy, witraž
lary we moskit tory taýýarlaýan,
aýnadan dürli ölçegdäki witražla
ry, balkon aýnalamalary we ham
mam enjamlaryny taýýarlaýan,
panjur (roll stawni) we ýygnalýan
saýawanlary taýýarlaýan bölüm
lerden, şeýle-de ammarlardan
ybaratdyr. «Maksatly Türkmen»
hojalyk jemgyýeti ýurdumyzyň
ýaşaýjylarynyň, edara-kärhana
larynyň buýurmasy esasynda iş
alyp barýar.

«BERK ÝELIMDEN» BERKLIK
Ýurdumyzda ýokary hilli gurluşyk se
rişdeleriniň önümçiligi bilen meşhur bolan
kärhanalaryň biri-de «Berk ýelim» hususy
kärhanasydyr. 2013-nji ýylda önümçiligi
ni ýola goýan kärhana ilkibaşda kafel üçin
ýelim öndürip başlady. «Klas-kim» haryt ny
şany bilen öndürilýän ýelimler berkligi bilen
tapawutlanýar. Ahal welaýatynyň Ak bug
daý etrabynyň Änew şäherinde ýerleşýän
kärhana 2021-nji ýylda içki we daşky diwar
üçin niýetlenen boýaglaryň önümçiligini hem
ýola goýdy.
Içki we daşky diwar üçin niýetlenen suwly boýaglary
durnuklylygy, dürli öwüşginli reňkleri bilen müşderileri
özüne çekýär. Boýaglar 20 kilogramlyk, kafel üçin ýe
lim 25 kilogramlyk gutulara gaplanylýar. Kärhananyň
Türkiýe Respublikasynyň tehnikadyr tehnologiýalary
bilen üpjün edilmegi bu ýerde ýylda 6 müň tonna golaý
önüm öndürmäge mümkinçilik berýär. Häzirki wagtda
kärhanada onlarça işgär zähmet çekýär. Önümçilik
de ýerli we daşary ýurt çig malyndan peýdalanylýar.
Önümler paýtagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatla
rynyň söwda nokatlarynda alyjylara ýetirilýär.
Ýokary hilli gurluşyk serişdeleri bilen uly islegden
peýdalanýan «Berk ýelim» hususy kärhanasy geljekde
önümçiliginiň gerimini giňeltmegi, önümlerini daşarky
bazara çykarmagy maksat edinýär.

TRIKOTAŽ
ÖNÜMÇILIGI
«Deňiz han» hususy
kärhanasy 2020-nji ýylda
esaslandyryldy. Heniz
döredilenine onçakly köp
wagt geçmedigem bolsa,
kärhananyň önümleri ýo
kary hilliligi bilen tapa
wutlanýar.
D ü r l i ý a ş d
 a k y e r k e k
adamlar, zenanlar, çagalar
üçin trikotaždan, ýüpekden,
ýüňden, pagtadan egin-eşik
ler i önd ürý än kärh an an yň
merkezi Aşgabat şäherinde
ýerleşý är. Bu kärh an an yň
öndürýän egin-eşikleri ýumşaklygy, rahatlygy we döwrebap biçüwi hem-de elýeterliligi
bilen tapawutlanýar. Kärhananyň her aýdaky kuwwatlylygy 500 sany, 1 ýylyň dowamyn
da 5500—6000 sany dokalan žempirleri taýýarlamaga niýetlenendir. Bu kärhana diňe
egin-eşikleri öndürmek bilen meşgullanman, eýsem, aýakgap önümçiligini hem ýola
goýmaklygy maksat edinýär. Matadan we tekstil önümlerinden tikilen sport aýakgaplary
dürli reňklerde we ölçeglerde hödürlener.

Onuň Mary welaýatynyň Mary şäherinde
ýerleşý än önümç ilik kärh an as ynd a dokm a
önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär. Kärha
nanyň Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlary
bilen üpjün edilmegi bu ýerde aýda dokma
önümleriniň 1 tonnasyny öndürmäge mümkin
çilik berýär. 50 töweregi işgär zähmet çekýän
kärhanada önümçilik üçin ýerli we daşary ýurt
çig maly ulanylýar.
Kärhanada dizaýn-bezeg, tikinçilik, taýýar
önümleri gaplama bölümleri hereket edýär. Bu
ýerde öndürilýän dokma önümleri her möw
süme, pasla görä, dürli ýaşdaky adamlara
niýetlenendir. Olaryň arasynda erkek adamlar we çagalar üçin niýetlenen başgaplar,
žempir, köýnek, sport egin-eşikleri, dürli kärde zähmet çekmäge niýetlenen (gurluşykçy,
lukman) ýörite eşikleri bar. Bulardan başga-da kärhana 2021-nji ýylyň noýabr aýynda
erkek adamlar, zenanlar, çagalar üçin niýetlenen possun, keltekçe ýaly gyşky egin-eşik
leriň önümçiligini hem üstünlikli ýola goýdy. Önümler «Esas» haryt nyşany bilen paý
tagtymyzyň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň söwda nokatlarynda elýeterli bahalardan
müşderilere hödürlenilýär.
Geljekde kärhana dokma önümlerini öndürmek üçin gerek bolan ýüplügi, matany
öndürmegi, dünýä bazarynda mynasyp orun tapmagy maksat edinýär.

GURLUŞYK SERIŞDELERI
Mary welaýatynyň Baýramaly şäherinde ýerleşýän «Nowur» hususy
kärhanasy ýurdumyzda gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi bilen giňden
tanalýar. 2018-nji ýylda önümçilige başlan kärhanada keramiki kerpiç, ka
fel üçin ýelim, gury gurluşyk garyndy, suwly boýag, poslamaklyga garşy
boýag, suwly boýag üçin niýetlenen gurluşyk serişdeleri öndürilýär.
Türkiýe Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlary bilen enjamlaşdy
rylan kärhana ýylda keramiki kerpijiň 12 million sanysyny, boýaglaryň 450 tonnasyny
öndürmäge ukyply. Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig malyndan peýdalanylýar. Kär
hananyň dünýäniň iň kämil tehnologiýalary bilen enjamlaşdyrylmagy işleriň sazlaşykly
ýola goýulmagyna we önümiň hiliniň ýokary bolmagyna oňyn täsirini ýetirýär. Şeýle
bolansoň bäsdeşlige ukyply gurluşyk serişdelerine müşderiler tarapyndan uly isleg bil
dirilýär. «Kepil» haryt nyşany bilen öndürilýän önümler ýurdumyzyň gurluşyk harytlary
dükanlarynda alyjylara ýetirilýär.
Häzirki wagtda kärhanada 50-ä golaý işgär zähmet çekýär. Olar geljekde önümçilik
kuwwatyny artyrmagy, önümlerini daşary ýurtlara eksport etmegi meýilleşdirýär.

YHLASY MYRAT TAPAN «YHLASLY TIKINÇI»
Ýurdumyzda tikinçilik önümçiligi
uly ösüşlere beslenýär. Ykdysady
ýetimiziň möhüm pudagy bolan tikin
önümçiligi hususyýetçi telekeçile
rimiz tarapyndan üstünliklere tarap
badalga alýar. Şoňa görä-de, «Yhlas
ly tikinçi» hususy kärhanasy önüm
çilik ýolunda ilerlemeleri gazanýar.
Kärhana 2017-nji ýylda Mary wela
ýatynyň Baýramaly şäherinde tele
keçi Kakageldi Arslanow tarapyndan
zähmet ýoluna gadam basdy.
«Yhlasly tikinçi» hususy kärhanasy Hytaý halk Respublikasyndan getirilen döwrebap
enjamlar bilen üpjün edilendir. Kärhanada ussat hünärmenleriň 96-sy zähmet çekýär.
Bu ýerde sintetik we pagta garylan çaga lybaslary, zenan egin-eşikleriniň dürli görnüş
leri öndürilýär. Her ýylda bu egin-eşikleriň 1200-e golaýy öndürilip, welaýatlarymyzyň
söwda nokatlaryna ugradylýar. Şol bir wagtyň özünde kärhanada sapaklar we jalbarlar
üçin niýetlenen rezin önümleriniň dürli görnüşleri öndürilýär. Rezin önümçiliginiň ortaça
kuwwaty 300—400 tonna barabardyr. Häzirki wagtda kärhanada önümçiligiň bu görnüşi
ýörite buýurmalar esasynda amala aşyrylýar. Ýurdumyzda halk köpçüliginiň arasynda
geçginli harytlary bilen tanalýan «Yhlasly tikinçi» hususy kärhanasy geljekde ýüplük
önümlerini hem öndürip, daşary ýurtlara eksport etmegi maksat edinýär.

«RYSGAL»

5

Rysgal 2022-nji ýylyň 3-nji ýanwary, duşenbe

TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
«DAŞLY GALA» HARYT NYŞANLY MOZAIKALAR
Ýurdumyzda köpugurly önümçili
gi bilen tanalýan kärhanalaryň biri-de
«Türkmen-Mahabat» hususy kärhanasy
dyr. 2007-nji ýylda esaslandyrylan kär
hanada dürli görnüşde we şekilde bezeg
mozaikalary, gips we penoplast önümleri
öndürilýär. Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
çägindäki senagat zolagynda ýerleşýän
kärhanada dünýäniň öňdebaryjy kompani
ýalarynyň döwrebap tehnologiýalaryndan
peýdalanylýar. Ol her aýda mozaika be
zeg daşlarynyň 12 müň inedördül metrini
öndürmäge ukyply.

«UKYPLY TOPARYŇ» ÖNÜMLERI
Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzalary kuwwatly önüm
çilikleri döretmek bilen, daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri
özümizde öndürmek, öndürilýän önümle
riň möçberini artdyrmak, olaryň eksportyny
köpeltmek boýunça döwlet maksatnamasy
nyň durmuşa geçirilmegine mynasyp goşant
goşýarlar. Şolaryň biri hem «Ukyply topar»
hususy kärhanasydyr.

Onlarça işgär zähmet çekýän kärhanada
ultramelewşe çyraly uly göwrümli çap ediji en
jamlaryň kömegi bilen senagat freskalary öndü
rilýär. Şeýle hem suw esasly boýaglar bilen gips
dürli nagyşlar bilen bezelýär. Suwaglaryň akril
we mermer tozy goşundylary esasynda ýasal
magy, olaryň berk bolmagyna ýardam edýär. Bu
ýerde penopolistiroldan, gipsden, sementden
ýol-bezeg önümleri hem öndürilýär. «Daşly gala» haryt nyşany bilen gipsdir aýnadan
mozaika hem bezeg önümleriniň öndürilýändigi aýratyn bellärliklidir. Müşderilere dürli
ölçegde, galyňlykda we reňkde gips, kristal, aýna bezeg mozaikalary hödürlenýär. Kär
hananyň önümleri halk hojalygynda, gurluşyklarda giňden ulanylýar.
«Ýylyň önümi», «Iň owadan bezeg önümi» diýen atlara mynasyp bolmagy başaran
kärhananyň ýokary hilli önümleri içerki bazarlarymyzy doly üpjün etmek bilen, daşary
ýurtlaryň hem birnäçesine ugradylýar. «Türkmen-Mahabat» hususy kärhanasy aýna
dan mozaika önümlerini Kanada döwletine, Azerbaýjan Respublikasyna eksport edýär.

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew
şäherinde ýerleşýän kärhana plastmassadan plita
laryň önümçiligini alyp barýar. 2021-nji ýylyň ýanwar
aýynda önümçiligini ýola goýan kärhanada işçi-hü
närmenleriň onlarçasy zähmet çekýär. Bu ýerde ön
dürilýän polietilenden we polipropilenden plastmassa
plitalary ýaşaýyş jaýlarynyň, binalaryň, suw howdan
larynyň diwarlaryny örtmek üçin ulanylýar. Önümler
çyg geçirmeýändigi, durnuklylygy, çydamlylygy bilen
tapawutlanýar. Olaryň galyňlygy 5 millimetre, ini
50 santimetre, boýy 1; 1,5; 1,8 metre deňdir.
Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasynyň en
jamlary bilen enjamlaşdyrylmagy bu ýerde plast
massa plitalaryň aýda 150 tonnasyny öndürmäge
mümkinçilik berýär. Önümçilikde ýerli çig malyndan
peýdalanylyp, ol Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan
işleýän zawodlar toplumyndan, Gyýanlydaky polimer
zawodyndan alynýar.
«Ukyply toparyň» bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli
önümlerine diňe bir içerki bazarda däl, eýsem, daşarky bazarda hem ýokary isleg bildi
rilýär. Kärhana önümlerini Türkiýe Respublikasyna eksport edýär.

YGTYBARLYLYK WE ÝOKARY HIL

«BEG ÝÜPEGIŇ» ÝÜPLÜKLERI

Ýokary hilli önümleri we hyzmatlary bilen ilat arasynda uly meşhurlyk
gazanan önümçilikleriň biri-de «Kaskad» hojalyk jemgyýetidir. Hojalyk jem
gyýetiniň önümçilik kärhanasy Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň
çäginde ýerleşýär. Hytaý Halk Respublikasynyň enjamlary bilen enjamlaş
dyrylan kärhanada aýnadan, poslamaýan polatdan, agaçdan önümleriň dürli
görnüşleri öndürilýär. Olaryň arasynda dürli görnüşli mebel önümleri, goşa
kabinaly aýna, witražlar, germewler, egri çüýşeden ofis aralyk diwarlary,
aýnadan gapylar, aýnaly süýşýän gapylar, şkaflar, aýnadan basgançaklar
we tekjeler, kombinirlenen mozaikalar, aýnaly şarlawuklar bar.
Şeýle hem kärhana öý we ofis otaglary üçin mebelleriň dürli görnüşlerini, aşhana
toplumlaryny alyjylara hödürleýär. Önümler, esasan, müşderiniň islegine görä, dürli
ölçegde, çyzgyda buýurmalar esasynda öndürilýär. Önümçilikde ýerli we daşary ýurt
çig malyndan peýdalanylýar. Häzirki wagtda kärhanada işçi-hünärmenleriň 126-sy
zähmet çekýär. Olar duş kabinalaryny, söw
da pawilýonlaryny gurnamak, studiýalary
bezemek işlerini hem alyp barýarlar. Toý
zallarynyň bezegi, mahabat pawilýonlary
hem müşderileriň ünsüni özüne çekýär.
Kärhanada öndürilýän aýna önümleri yg
tybarlylygy, rahatlygy bilen tapawutlanyp,
ýaşaýyş jaýlarynyň otaglarynda, edara-kär
hanalarda aýratyn gözellik döredýär.
Indi ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri he
reket edýän, köpýyllyk iş tejribesini toplan
kärhananyň önümleri içerki we daşarky
bazarda uly islege eýe. «Kaskad» hojalyk
jemgyýeti aýna önümlerini Özbegistan
Respublikasyna, Gazagystan Respubli
kasyna, Gyrgyz Respublikasyna, Russi
ýa Federasiýasyna eksport edýär.

EKSPORT MÜMKINÇILIGI GIŇELDILER
«Türkmenistanda öndürilen» ýazgy
bilen öndürilýän önümlerimize di
ňe bir öz ýurdumyzda däl, eýsem,
daşarky bazarlarda-da islegler barha
artýar. Şeýle islegli önümleriň biri-de
«Akar» haryt nyşany bilen öndürilýän
joraplardyr.
Telekeçi Serdar Annakow tarapyndan
öndürilýän bu önümler häzirki wagtda
diňe bir türkmenistanly raýatlaryň däl,
şol bir wagtda daşary ýurt raýatlarynyň
islegli harytlaryna öwrüldi. Muny 2021nji ýylda kärhana tarapyndan öndürilen
5 milliondan gowrak jübüt joraplaryň 4 milliondan gowragynyň eksport edilmegi
aýdyň tassyklaýar. Joraplary öndürmek üçin ulanylýan çig malyň öz ýurdumyzda
öndürilen pagtadan ybarat bolmagy bolsa aýratyn buýsandyryjydyr. «Akar» tekstil
kärhanasynda häzirki wagtda 100-den gowrak işgär zähmet çekýär. Kärhananyň
aýda 500 müň jübüt jorap öndürmeklige mümkinçiligi bar.
Telekeçi jorap önümçiligini 2022-nji ýylda iki esse artdyrmagy, hil we görnüş taý
dan döwrebap joraplary öndürmek bilen, eksporty has-da giňeltmegi maksat edinýär.

«Beg ýüpek» hojalyk jemgyýeti
2020-nji ýylda multifilament ýüplük
önümçiligine başlady. Hojalyk jemgyýe
tiniň önümçilik kärhanasynda Germani
ýa Federatiw Respublikasynyň döwre
bap enjamlary ornaşdyryldy. Bu ýerde
multifilamentli polipropilen ýüplükleriň
aýda 150 tonnasy, ýylda 1800 tonna
sy öndürilýär. Ýüplükler, esasan, haly
önümçiliginde giňden ulanylýar.
Ahal welaý at yn yň Ak bugd aý etr ab yn yň
çäginde ýerleşýän kärhanada tejribeli hünär
menleriň ýigrimiden gowragy zähmet çekýär.
Bu ýerde polipropilen ýüplügi ýerli çig malyndan
işläp taýýarlanylýar. Önümçilik üçin gerekli çig
mal Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumyndan, Gyýanlydaky polimer
zawodyndan alynýar. Kärhanada öndürilýän
ýüplükler ekologiýa taýdan arassalygy, ýokary
hilliligi, reňkleriniň durnuklylygy bilen tapawutla
nyp, alyjylar tarapyndan ösen islege eýe bolýar.
Önümler diňe bir içerki bazarda ýerlenilmän,
eýsem, daşarky bazara — Azerbaýjan Respub
likasyna, Türkiýe Respublikasyna, Özbegistan
Respublikasyna eksport edilýär.
Ýer i gelend e belles ek, «Beg ýüp ek» hojalyk jemg yý et i ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015, ISO 10002:2018 we ISO 45001:2018 halkara güwänamalaryna my
nasyp bolmagy başardy. Kärhana geljekde önümçilik kuwwatyny ýokarlandyrmagy,
önümleriň görnüşlerini artdyrmagy, öňdebaryjy daşary ýurt kärhanalary bilen hyzmat
daşlygy ýola goýmagy maksat edinýär.

RAHAT AÝAKGAPLAR
2018-nji ýylda esaslandyrylan Mary welaýatynyň Mary etra
bynyň çäginde ýerleşýän «Sada dostluk» hususy kärhanasy
aýakgap önümçiligini alyp barýar. Kärhanada 30-dan gowrak
gündelik we ýörite maksatly çagalar, ýetginjekler, gelin-gyzlar,
erkek adamlar üçin dürli ölçegdäki, dürli reňkdäki her möwsü
me görä aýakgaplar öndürilýär.
Kärhananyň Hytaý Halk Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň kuwwatly enjamlary bilen
enjamlaşdyrylmagy aýda 140 müň jübüt aýakgap öndürmäge mümkinçilik berýär. Bu ýerde poliwi
nilhlorid (PWH), etilenwinilasetat (EWA) we poliuretan (PU) çig mallaryndan ýokary hilli aýakgaplar
öndürilýär. Çig mallar Hytaý Halk Respublikasyndan we Türkiýe Respublikasyndan satyn alynýar.
Häzirki günlerde «Sada» haryt nyşanly aýakgap önümleri ýurdumyzyň bazarlarynda uly isleg
den peýdalanýar. Öndürýän önümlerini daşarky bazara çykarmak boýunça hem kärhanada uly
işler alnyp barylýar. Munuň netijesinde 2021-nji ýylyň oktýabr aýynda aýakgap önümleriniň bir
tapgyry Gruziýa Respublikasyna eksport edildi. Täze ýyldan başlap, Russiýa Federasiýasyna
harytlary eksport etmek boýunça ylalaşyk baglaşyldy. Geljekde hem hususy kärhana aýakgap
laryň täze görnüşleriniň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär. Bu babatda «Sada» haryt
nyşanly mekdep okuwçylary üçin PWH-den täze aýakgap görnüşini, şeýle-de «Daban» haryt
nyşanly zenanlar we erkekler üçin EWA-dan sport aýakgaplaryny öndürmek göz öňünde tutulýar.
Sahypany taýýarlan Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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Onlaýn söwda

Önümçilik

«OWADAN ÜLKE» ÖNÜMÇILIGINI GIŇELDÝÄR

«JOMART» ONLAÝN DÜKANY
Ýurdumyzda sanly ykdy
sadyýeti ösdürmegiň konsep
siýasyndan ugur alnyp, dürli
görnüşli harytlary özünde
jemleýän onlaýn dükanla
ryň sany barha artýar. Şeýle
onlaýn dükanlaryň biri bolan
«Jomart» onlaýn platforma
sy hem ilatymyza söwda we
eltip bermek hyzmatlaryny
hödürleýär.
«Jomart» onlaýn dükanynyň web sa
hypasynda «Gök önümler we miweler»,
«Azyk we iýmit önümleri», «Arassaçylyk
serişdeleri», «Saglyk, gözellik we parfýu
meriýa», «Çagalar üçin», «Smartfonlar,
elektronika we kompýuter enjamlary»,
«Öý tehnika enjamlary», «Tortlar dünýä
si», «Egin-eşik» bölümleri bar. Bu ýerde
harytlaryň suratlary, atlary, möçberi, ba
halary görkezilen.
«Jomart» internet dükanynda müş
der iler iň islegler in i kan ag atland yrm ak
üçin harytlaryň görnüşlerini köpeltmek
yzygiderli alnyp barylýar. Eltip bermek
hyzmaty Aşgabat şäheriniň çäginde sagat
09:00-dan sagat 20:00 aralygynda ýerine

Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde
ýerleşýän «Owadan ülke» hojalyk jemgyýeti 2016-njy
ýylda esaslandyryldy. Germaniýa Federatiw Respub
likasynyň, Belgiýa Patyşalygynyň belli öňdebaryjy
kompaniýalarynyň kämil enjamlary bilen üpjün edilen
kärhanada «Nur», «Mylaýym», «Hazyna» haryt ny
şanly hyýar, pomidor, bolgar burç, noýba ýaly gök
önümleriň konserwirlenen, pomidor üwmejiniň we
maýonezleriň dürli görnüşleri öndürilýär.

ýetirilýär. Tölegler nagt we nagt däl gör
nüşinde kabul edilýär.
«Jomart» ykjam goşundysyny «Play
Market» ýa-da «App Store» internet dü
kanlaryndan kompýuterlere, telefonlara,
planşetlere ýükläp alyp bolýar.

SORAŇ! «ÝODA» JOGAP BERSIN!
Ýurdumyzyň halk hojalygynyň ähli
pudaklaryny sanlylaşdyrmak, sanly
ulgamyň mümkinçiliklerini giňden
ornaşdyrmak maksady bilen durmu
şa ornaşdyrylýan işler öz oňyn ne
tijesini berýär. Türkmen telekeçileri
hem sanly ykdysadyýete geçilýän
döwürde döredijilikli zähmet çekip,
sanly hyzmatlaryň dürli görnüşlerini
halkymyza hödürlediler.
«Ýaşyl ada» hojalyk jemgyýetiniň «Ýo
da» ykjam goşundysy hem hödürleýän giň
hyzmatlary bilen halkymyzyň arasynda
gyzgyn garşylandy. «Ýoda» ykjam go
şundysy ýurdumyzdaky söwda we dynç
alyş merkezleri, restoranlary, kafeleri,
marketleri, sport we gözellik merkezleri,
ylym-bilim, medeni ojaklary we hojalyk
hyzmatlary baradaky maglumatlary, şol
sanda olaryň ýerleşýän ýeriniň GPS ulga
my arkaly salgysyny, Türkmenistanda we
ýurdumyzda bolup geçýän täzelikleri sanly
görnüşde halka ýetirýär. «Ýoda» goşulan
işewürlik akkauntlarynyň sany 1 müňden,
ulanyjylaryň sany bolsa 2,5 müňden gow

TÜRKMEN BAZARYNDA GEÇGINLI HARYT
rakdyr. Onda edara-kärhanalar hakynda
maglumatlar, olaryň salgylary, habarlaş
mak üçin telefon belgileri, hödürleýän
harytlary we hyzmatlary ýerleşdirilendir.
Ykjam goşundynyň habarlar bölüminde
ýurdumyzda we dünýäde bolup geçýän
habarlar we täzelikler yzygiderli ýerleş
dirilýär.
«Ýodada» GPS ulgamy arkaly ýerleş
ýän ýeriňe golaý özüňe gerekli bolan ýeri
we hyzmatlary tapmak bolýar. Bu ykjam
goşundy diňe bir ýurdumyzyň ýaşaýjyla
ry üçin däl, eýsem, paýtagtymyza gelýän
myhmanlarda hem uly gyzyklanma dö
redýär.

«NUSGA» HARYT NYŞANLY RUÇKALAR
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
Kakaly Geldiýewiň ýolbaşçylygyn
da 2021-nji ýylyň maý aýynda Ahal
welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
Änew şäherinde esaslandyrylan
«Gündogar şöhlesi» hojalyk jem
gyýetinde ilat içinde geçginli haryt
hasaplanýan ruçkalaryň dürli gör
nüşleri öndürilýär.
Hindistan Respublikasyndan getirilen
kuwwatly tehnikalarda «Nusga» ady bilen
üçburçly, dörtburçly, tegelek görnüşdäki
ruçkalaryň aýda 1,5-2 million sanysy ön
dürilip, halka hödürlenilýär.
Kärhananyň esasy çig maly Türkmen
başynyň nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynda öndürilýän polipropilenden
ýasalýar. Ruçkalaryň ýokary hilli syýasy

Ýaglylyk derejesi 20, 30, 45, 55, 67 göterim bolan ma
ýoneziň 900 gramlyk plastik gaplara gaplanan 4 görnüşi,
şeýle-de 200 we 400 gramlyk ýöriteleşdirilen kiçi paketlere
gaplanan görnüşi, pomidor üwmejiniň adaty hem ajy görnü
şi önümçilikde baý tejribesi bolan hünärmenleriň tutanýerli
zähmet çekýän kämil enjamly sehinde taýýarlanýar. «Myla
ýym» we «Hazyna» haryt nyşanly maýonezler düzüminde
pagta çigidiniň ýagynyň bolmagy we ýaglylyk derejesiniň
20 göterim bolmagy bilen aýratyn tapawutlanýar.
Kärhanada «Hazyna» haryt nyşanly margarin we mes
ge ýagynyň, «Nur», «Mylaýym» «Hazyna» haryt nyşanly
şokolad goýultmasynyň, «Nur», «Mylaýym» haryt nyşanly
miwe jemleriniň, «Nur» haryt nyşanly marinadlanan üzüm
ýapragynyň önümçiligi täze ýola goýuldy.
Kärhanada günde gök önümleriň 8 tonnasy konserwir
lenip, ýurdumyzyň ähli welaýatlaryna ýaýradylýar. Bu hojalyk jemgyýetinde önümçiligiň
ähli tapgyryna, önümleriň hiline gözegçilik edýän hil barlaghanasy hereket edýär. Taýýar
önümleriň saklanýan ýörite sowadyjy ammary bolsa, harytlar üçin degişli howany üpjün
edýär. Bu hojalyk jemgyýetinde iň täze tehnologiýalaryň ulanylmagy, oýlanyşykly marketing
strategiýasy we önümlere alyjylaryň uly isleg bildirmegi ol önümleriň diňe bir içerki bazarda
däl, eýsem, geljekde daşarky bazarlarda hem öz ornuny tapjakdygyna ynamy artdyrýar.
Häzirki wagta çenli kärhananyň önümleri Gruziýa eksport edildi. Geljekde hem hususy kär
hana eksport mümkinçiliklerini artdyryp, harytlaryny Russiýa Federasiýasyna, Gazagystan
Respublikasyna eksport etmegi meýilleşdirýär.
Täze ýylda «Owadan ülke» hojalyk jemgyýetiniň agzybir işgärleri kömelekli, sarymsakly,
peýnirli maýonez souslaryny öndürmegi, önümçiligiň geriminiň giňemegi bilen bolsa ýaşlara
täze iş orunlaryny döretmegi meýilleşdirýär.

2019-njy ýylda telekeçi Sapa Amangeldiýew tarapyndan esaslandyrylan
«Mermer» haryt nyşanly süýdi gaýtadan işleýän kärhana Mary welaýatynyň
Mary şäherinde ýerleşip, goýaldylan süýt önümçiligini alyp barýar. Halkyň
arzyly harydy bolan goýaldylan süýt önümlerini öndürýän kärhanada Ukraina
döwletiniň döwrebap enjamlary ornaşdyrylypdyr. Önümçilik üçin esasy çig
mal bolan sygyr süýdi hususy öndürijilerden satyn alynýar.
«Merm er» har yt nyş anly goý ald ylan
süýt önümleri ekologiýa taýdan arassa 370,
400, 970 gramlyk we 1 kilogramlyk plastik
we demir gaplara gaplanýar. Kärhanada
1 ýylyň dowamynda 130—150 tonnadan
gowrak goýaldylan süýt öndürilýär. Döwrebap
tehnologiýalar bilen üpjün edilen önümçilik
kärhanasynda 30-dan gowrak ýaşlar zähmet
çekýär. «Mermer» haryt nyşanly önümler
ýurdumyzyň ähli welaýatlarynda we paýtag
tymyz Aşgabatda ýerleşýän söwda merkez
lerinde, ak bazarlarynda halkymyza elýeterli
bahadan hödürlenýär. Önümçilik babatda letiniň wekilleri bilen yzygiderli pikir alşyp,
hususy kärhananyň işgärleri Belarus döw olaryň tejribesini önümçilige ornaşdyrýarlar.

TÄZE ÖNÜM

Germaniýa Federatiw Respublikasyndan
get ir ilý är. Üçb urç görn üşd äk i ruçk alar
ýaş yl, gök, gar a, gyz yl reňkd e çyk a
rylý ar. Mund an başg a-da kärh an ad a
okuwçylar we ofis üçin ýörite ruçka top
lumlar y hem bar. Bir toplum yň içind e
1 gara, 1 ýaşyl, 1 gyzyl, 7 sany gök, jemi
10 ruçka bar. «Nusga» ady bilen öndürilýän
ruçkalara bolan isleg gün-günden artýar.

«ENEM ELI» BAL ÖNÜMLERI
Ýylyň islendik paslynda çaý başynda lez
zetli süýjülikleriň biri hem bal önümleri bolup
durýar. Çünki olar adam bedenine gerekli
bolan peýdaly maddalary özünde jemleýär.
Şoňa görä-de, bu islegli önümleri milli ykdy
sadyýetimiziň çäginde hususy telekeçileri
miz tarapyndan öndürmek ilkinjileriň hata
rynda — 2013-nji ýylda telekeçi Öwezmyrat
Penjiýewiň ýolbaşçylygynda ýola goýuldy.

Leb ap welaý at yn yň Türkm en ab at şä
herinde ýerleşýän “Tiz hyzmat” hususy
kärhanasy 2021-nji ýylda Almansur Orazow
tarapyndan esaslandyryldy. Bu hususy kär
hana kömelek önümçiligine ýöriteleşdirilen
dir. Häzirki wagtda ýyladyşhana şertlerinde
ak gelin kömelekleriniň (ak şampinýonlaryň)
bol hasyly ýetişdirildi. Kömelekler oba hoja
lyk galyndylaryny gaýtadan işlemegiň neti
jesinde taýýarlanylýan kompostda ösdürilip
ýetişdirilýär we komposty hem bu hususy
kärhananyň özi taýýarlaýar. Amatly şertler
de ösdürip ýetişdirilýän kömelekler 45—50
gün diýende hasyl berip başlaýarlar. Günde
150—200 kilogram kömelek ýygnalyp, olar
terligine welaýatyň ilatyna, söwda nokatla
ryna ýetirilýär.

Telekeçi Lebap welaýatynda «Köýten
dagly» haryt nyşany bilen bal önümleri
niň dürli görnüşlerini öndürip başlady. Ol
welaýatdaky kärende ýerlerinde öz işini
üstünlikli dowam etdirip, häzirki wagtda
bal önümleri bilen ýurdumyzda alyjy
larynyň uly islegini gazanýar. Ekologik
taýdan arassa, ynsan saglygyna peýdaly
bolan bal önümlerine isleg juda ýokary.
Häzirki wagtda bolsa bal önümleriniň
hozly, pisseli, kremli, garyşyk ýaly dört

görnüşleri gaplanylýar. Olar göwrümi
480 millilitre barabar bolan aýna gaplara
salynýar. Şol bir wagtyň özünde telekeçi
önümçiligini «Enem eli» haryt nyşany bi
len depginli dowam etdirýär. Gaplanan
bal önümleri ýurdumyzyň dürli welaýat
laryndaky söwda nokatlaryna iberilýär.
Sahypany taýýarlan Sona HALYKOWA,
Türkmenistanyň Daşary işler
ministrliginiň Halkara gatnaşyklary
institutynyň talyby.

Önümçilige täze girişendigine garamaz
dan, hususy kärhanada kömelekleri mari
nadlanan görnüşde aýna gaplara gaplamak
işleri hem ýola goýuldy. Her biri 500 gramlyk
aýna gaplaryna gaplanan, marinadlanan
kömelekler ekologiýa taýdan arassalygy,
ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar. Bu bolsa
alyjylaryň islegleriniň has-da artmagyna ýar
dam edýär. “Tiz hyzmat” hususy kärhanasy
kömeleklerini geljekde ýurdumyzyň beýleki
welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabada
ýetirmegi göz öňünde tutýar.
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Hormatly Prezidentimiz
Gurbanguly BERDIMUHAMEDOW!
Sizi bagtyýarlyklara beslenip gelen Täze ýyl baýramy bilen mähirli gutlaýarys!
Ýurdumyzyň rowaçlyklaryny dünýä ýaýan geçen ýylda Garaşsyz, hemişelik
Bitarap Watanymyzda örän uly işler, giň gerimli özgertmeler amala aşyryldy.
Ýylyň dowamynda ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda durmuşa geçirilen
ajaýyp işlerde raýatlarymyzyň tutanýerli zähmetini, ýokary ussatlygyny
aýdyň görmek bolýar. Gazanylan zähmet üstünlikleri ata Watanymyzyň
abraýyny arşa göterýär.
HORMATLY PREZIDENTIMIZ!
«Halkyň Arkadagly zamanasy» diýip atlandyrylan 2022-nji ýyl her bir
türkmenistanly üçin ajaýyp üstünlikleriň, egsilmez rysgal-döwletiň, baky
rowaçlygyň hem-de asudalygyň ýyly bolsun!
Siziň janyňyz sag, başyňyz dik, mertebäňiz has-da belent bolsun!

«AGA GURLUŞYK» hususy kärhanasynyň işgärleri.

(Başlangyjy gazetiň geçen sanlarynda)

SIZIŇ HYZMATDAŞLARYŇYZ
BAHASYZ HEMRALAR
BOLUP BILERLER
Men bir zady nygtamakçy bol
ýaryn: üstünlik hem ýeňliş, esasan,
endigiň netijesi bolup durýar! Men
Amerikanyň iň bir beýik futbol tälim
çisi bilen saklan hyzmatdaşlygynyň
Helpiniň aňynda hem «Notr Damy»
bütin dünýäde meşhur topara öw

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

ren güýçli islegi şineledenligine jin
nek ýalyjak hem şübhelenmeýärin.
Hakykatda, gahrymanlaryň öňünde
baş egmeklik, eger ýeňijiniň alnyn
da baş egilýän bolsa, örän oňat
kömek edýär.
Işew ür hyzm atd aşlar yň üs
tünlikde-de, ýeňlişde-de möhüm
durm uş y şert bolup durý anlyg y
hakyndaky taglymatym, oglum Bler
iş hakynda Den Helpin bilen gürle
şende tassyk boldy. Jenap Helpin
başda ogluma onuň bäsdeş kom
paniýalardan alyp biljeginden iki
esse az bolan zähmet hakyny teklip
edipdir. Men jenap Helpiniň teklibini
kabul etmäge oglumy ruhlandyr
mak üçin, özümiň ata hökmündäki
täsirimden peýdalandym, sebäbi
men oňaýsyz ýagdaýlaryň öňünde
egilmeýän adam bilen işewür hyz
matdaşlyk etmek pul bilen ölçäp
bolmaýan artykmaçlyklary berýär
diýip hasap edýärdim. Ol şeýle-de
bolup çykdy.
Düýp — içgysgynç, gyzyksyz
hem bähbitsiz iş ýeridir. Şol sebäpli
hem men dogry meýilleşdirmegiň
kömegi arkaly iň aşaky basgan
çakdan gaça durmagyň mümkinli
gini görkezmek üçin şunça ýeri we
wagty sarp etdim.

BAŞ REDAKTOR
GÜLJEMAL
GURBANOWA

GOÝ, SIZIŇ IDEÝALARYŇYZ
ÝÖRITE BILIMLERIŇ KÖMEGI
BILEN PEÝDA GETIRSIN
Ogly üçin «Şahsy hyzmatlaryňy
satmagyň meýilnamasyny» taýýar
lan zenan indi ýurduň dürli künjek
lerinden özüniň işini, mümkin bol
dugyndan, gymmat satmak isleýän
adamlardan şeýle meýilnamalary
düzmek baradaky buýurmalary alýar.
Onuň meýilnamalary mekir hok
galaryň kömegi bilen adamlaryň
eýýäm bitiren işleri üçin agramly
hak almaga kömek edýär diýip pikir
etmek bolmaz. Ol diňe bir satyjynyň
däl, eýsem, alyjynyň hem bähbitle
rine laýyk gelýär, onuň meýilnama
sy bilen ylalaşmak arkaly, hakyna
tutujy işgärine töleýän artykmaç
haky üçin goşmaça peýda alýar.
Eger sizd e hyý al (hyý aly göz
öňüne getiriş) bar bolup, öz ukypla
ryňyzyň has peýdaly ýagdaýda sarp
edilmegini isleýän bolsaňyz, ähtimal,
bu maslahat — hut siziň gözleýäni
ňizdir. Bu ideýa ortatap lukmanyň,
hukukçynyň (ýurist) ýa-da inženeriň
kolleji tamamlanyndan soň almagy
niýet edinýäninden has uly girdeji
almaga mümkinçilik berýär.
Sagd yn ideý alar üçin öňd en
kesgitlenilen baha ýok!

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 4800 sany.

Ideýalaryň ählisiniň aňyrsynda
ýörite bilimler gizlenýändir. Emma
ideýalara garanyňda, ýörite bilim
leri almak has ýeňildir. Şonuň üçi
nem ideýalara hemişe isleg uludyr.
Özgelere öz hyzmatlaryny bähbitli
ýagd aýd a satm ag a köm ek edip
bilýän adam hem öz ornuny tapyp
bilýändir. Ukyplylyk hyýaly (hyýaly
göz öňüne getirişi) aňladýar; bu
aýratynlyk bilimler bilen ideýala
ryň baýlyk getirmäge ukyply bolan
anyk bir meýilnama görnüşinde
birikmegi üçin juda zerurdyr.
Eger siz hyý ala (hyý aly göz
öňüne getirişe) eýe bolsaňyz, bu
bölüm ýetmäge ýykgyn edýän baý
lygyňyzyň başlangyjy bolup hyzmat
edip biljek ideýany size berip biler.
Ýatda saklaň, esasy zat — ideýa.
Ýörite bilimleri hol burçuň aňry ta
rapyndan — islendik burçuň aňry
tarapyndan tapmak mümkindir!
HYÝAL
Aňyň iş ussahanasy
Baýlyga tarap bäşinji ädim
Hyýal (hyýaly göz öňüne getiriş)
— adam tarapyndan işlenilip düzü
len ähli meýilnamalaryň modeliniň
taýýarlanylýan ussahanasy. Pikir
tirpildisi, isleg belli bir görnüşe gel

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 108581.

ýär we hyýala (hyýaly göz öňüne
getirişe) bolan ukyp arkaly here
kete getirilýär.
Adam hyýalynda janlandyryp bil
ýän zatlarynyň ählisini döretmäge
ukyplydyr diýip aýdylypdyr ahyry.
Adam özüniň hyýalynyň köme
gi bilen soňky ýüzýyllygyň içinde,
adamzadyň ondan öňki tutuş tary
hyndaky bilen deňeşdireniňde, has
köp tebigy güýçleri açmagy we bu
güýçlere erk etmegi başardy. Ol ho
wa giňişligini şeýle bir eýeledi we
lin, guşlar uçuş sungatynda onuň
bilen bäs etmekden ejiz gelýär.
Ol millionlarça mil aralykdan Güni
seljermegi we agramyny ölçemegi
başardy, şeýle-de hyýalyň kömegi
bilen, onuň haýsy elementlerden
ybaratdygyny kesgitledi.
Adamyň tabyn bolýan ýeke-täk
çäkliligi, bu onuň hyýalynyň (hyýaly
göz öňüne getirişiniň) çäkliligidir.
Özüniň hyýalyny peýdalanmakda
adam heniz aňrybaş çäge ýetenok.
Ol diňe hyýalyň bar zatdygyny ýüze
çykardy hem ony iň ýöntem usulda
ulanmagy öwrendi.
(Dowamy bar)

Terjime eden
Orazmyrat MYRADOW.

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!
Sizi Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň ruhy joşgunyny
dabaralandyrýan, Täze ýyl baýramy bilen tüýs ýürekden gutlaýarys!
Geçen ýyl biziň her birimiziň durmuşymyzda ýatdan çykmajak uly taryhy
wakalara beslenen ýyllaryň biri boldy. Siziň parasatly baştutanlygyňyzda
«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýyly uly zähmet
üstünlikleri bilen jemlenildi. Täze 2022-nji — «Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda hem ähli başlangyçlaryňyz rowaç alsyn!
Goý, täze ýyl Watanymyz, türkmen halkymyz üçin iň bir düşümli,
rysgal-bereketli ýyllaryň biri bolsun!
GAHRYMAN ARKADAGYMYZ!
Ak arzuwlara beslenip gelen Täze ýyl her bir öý-ojaga, bagtyýarlyk,
rysgal-döwlet getirsin!
Täze ýylda Size berk jan saglyk, uzak ömür, uly rowaçlyklary arzuw edýäris!
Täze, 2022-nji ýylyňyz gutly bolsun!

«AK GAÝA» hojalyk jemgyýetiniň işgärleri.

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

«UKYPLY KÄRDEŞLER»
hususy kärhanasynyň işgärleri.

