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TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI

14-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow sanly ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň nobatdaky
mejlisini geçirdi. Onda döwlet durmuşynyň ileri tutulýan meselelerine
hem-de käbir resminamalaryň taslamalaryna garaldy.

M

ejlisiň barşynda Ministrler Ka
binetiniň Başlygynyň orunba
sary Serdar Berdimuhamedow
Türkm en ist an yň Min istrler Kab in et in iň
ýan ynd ak y Ulag we komm un ik as iý alar
agentliginiň «Türkmendeňizderýaýollary»
agentliginiň üç sany gämigurluşyk tasla
malaryny daşary ýurt karz serişdeleriniň
hasabyna maliýeleşdirmek meseleleri ba
rada hasabat berdi.
Milli Liderimiziň baştutanlygynda iri hal
kara maliýe guramalary bilen hyzmatdaşlyk
işjeň ösdürilýär, daşary ýurt maýa goýumla
ryny we karz serişdelerini çekmek boýunça
deg işli işler geç ir ilý är. Türkm en ist an yň
Prezidentiniň ýurdumyzy 2019 — 2025-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdür
megiň Maksatnamasyna laýyklykda, dürli
kysymly gämileriň gurulmagy göz öňünde
tutulýar.
Şunuň bilen baglylykda, Yslam ösüş
bankyndan we OPEK Halkara ösüş gazna
syndan iki sany «Ro-Ro» görnüşli gämini
we bir sany ýük gämisini gurmak boýunça
taslamalary maliýeleşdirmek üçin karz se
rişdelerini bermek barada teklipler gelip go
wuşdy. Şunuň bilen baglylykda, degişli yla
laşyklary baglaşmak göz öňünde tutulýar.
Döwlet Baştutanymyzyň garamagyna
ýokarda görkezilen gämileri gurmak boýun

ça taslamalary maliýeleşdirmek hakynda
Kararyň taslamasy hödürlenildi.
Horm atly Prez id ent im iz has ab at y
diňläp, ýurdumyzyň deňiz flotuny döwre
baplaşdyrmagyň, onuň kuwwatyny pug
talandyrmagyň, şeýle hem gämigurluşyk
pudagyny ösdürmegiň Türkmenistanyň
ulag strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň
biridigini nygtady.
Milli Liderimiziň belleýşi ýaly, biziň ýur
dumyz sebit we halkara utgaşykly ulag-lo
gistika düzümini kemala getirmek boýunça
anyk çäreleri görýär, şunda Beýik Ýüpek
ýolunyň täze görnüşde gaýtadan dikeldil
megine aýratyn ähmiýet berilýär. «Ro-Ro»
görnüşli gämiler barada aýdylanda bolsa,
olar uly göwrümli ýükleri uzak aralyklara
daşamak üçin örän zerurdyr, bu gämileriň
netijeli peýdalanylmagy ýükleri ýüklemek,
düşürmek amallaryna sarp edilýän wagty
ep-esli tygşytlamaga mümkinçilik berer.
Döwlet Baştutanymyz milli deňiz flotumy
zyň kuwwatynyň yzygiderli artdyrylmagynyň
hem-de döwrebaplaşdyrylmagynyň deňiz
ulaglary arkaly ýük dolanyşygynyň giňeldil
megine, tutuşlygyna ýurdumyzyň eýe bolan
üstaşyr mümkinçilikleriniň netijeli peýda
lanylmagyna ýardam berjekdigini belledi.
Hormatly Prezidentimiz hödürlenilen
Karara gol çekip, ony sanly ulgam arkaly

wise-premýere iberdi hem-de bu Kararyň
ýerine ýetirilmegine gözegçiligi üpjün et
megi tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary Serdar Berdimuhamedow hasaba
tyň dowamynda «John Deere» kompaniýa
sy bilen mundan beýläk-de hyzmatdaşlyk
etmek boýunça durmuşa geçirilýän çäreler
hem-de bu kompaniýanyň oba hojalyk we
gurluşyk tehnikalaryny getirmek baradaky
teklipler barada habar berdi. Olara ga
ramagyň hem-de seljermegiň esasynda
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet
ministrligi bilen «John Deere» kompani
ýasynyň arasynda oba hojalyk pudagyny
ösdürmek hem-de hususy we telekeçilik
ulgamlarynda suw serişdelerini tygşytlamak
meseleleri boýunça Özara düşünişmek ha
kynda Ähtnama gol çekmek teklip edilýär.
Şeýle hem döwrebap tehnologiýalary
ornaşdyrmak, tejribe alyşmak we okuwlary
guramak, oba hojalyk tehnikalaryny satyn
almak ulgamynda hyzmatdaşlygy ösdür
mek maksady bilen, serişdeleri tapgyrlaýyn
çekmek göz öňünde tutulýar. Mundan baş
ga-da, ýurdumyzyň gurluşyk we senagat
toplumy tarapyndan bu kompaniýa bilen
bilelikde, «John Deere» hem-de «Wirtgen»
kompaniýalarynyň ýol-gurluşyk tehnikala
ryny getirmek babatda serişdeleriň talap
edilýän görnüşlerini öwrenmek üçin hyz
matdaşlyk bilen baglanyşykly degişli işleri
geçirmek meýilleşdirilýär.
Türkm en ist an yň Hök üm et in iň we
«John Deere» kompaniýasynyň arasynda
2019-njy ýylda gol çekilen Özara düşüniş
mek hakynda degişli Ähtnama laýyklykda,
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak
min istrlig i tar ap ynd an «Deer e Cred it»
kompaniýasynyň uzak möhletleýin karz
serişdeleriniň hasabyna oba hojalyk teh
nikalarynyň we gurallarynyň nobatdaky
tapgyryny satyn almak boýunça bilelikdäki
çäreleri geçirmek teklip edilýär. Bu işler
Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak
min istrlig in iň bar bolan tehn ik alar yn y
2019 — 2022-nji ýyllarda üç tapgyrda te
lematik sanly ulgama geçirmek boýunça
işleriň çäklerinde amala aşyrylar.
Hormatly Prezidentimiz hödürlenilen
teklipleri makullap, «John Deere» kompa
niýasynyň Türkmenistanyň ozaldan gelýän
işewür hyzmatdaşydygyny belledi.

Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän
düzümlerinde alnyp barylýan işleriň ýag
daýy, azyk harytlarynyň üpjünçiligini hasda artdyrmak hem-de onuň eksportyny
we importyny düzgünleşdirmek boýunça
Pudagara toparyň işini kämilleşdirmek ug
runda durmuşa geçirilýän çäreler barada
hasabat berdi.
Ýurdumyzyň ilatyny azyk harytlary bi
len üpjün etmek boýunça öňde durýan
wezipeleri netijeli çözmek maksady bilen,
daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan önümçilik kuwwatlyklaryny
artdyrmak, olaryň mümkinçiliklerini netijeli
ulanmak boýunça çäreleri işläp taýýarla
mak üçin degişli Pudagara topar döredildi
we onuň düzümi tassyklanyldy. Şunuň bi
len birlikde, zerur azyk harytlarynyň daşary
ýurtlardan getirilmeli görnüşleri öwrenilýär
we olaryň üpjünçiligi boýunça zerur işler
alnyp barylýar. Pudagara toparyň işini
kämilleşdirmek maksady bilen taýýarlanan
teklipler döwlet Baştutanymyzyň garama
gyna hödürlenildi.
Horm atly Prez id ent im iz has ab at y
diňläp, daşary ýurtlardan getirilýän harytla
ryň ornuny tutýan önümleriň mukdaryny we
Türkmenistanyň eksport mümkinçiliklerini
artdyrmak, bäsdeşlige ukyply önümçiligi
ösdürmek, milli ykdysadyýetimiziň durnuk
ly ösüşini pugtalandyrmak we üpjünçilik
derejesini ýokarlandyrmak meselelerine
möhüm ähmiýet berilmelidigini belledi.
Döwletimiz bu ugurda zerur şertleri we
mümkinçilikleri döredýär.
Milli Liderimiz möhüm ulag ýollarynyň
çatrygynda çäk taýdan amatly ýerleşen
ýurdumyzda gyzyklanma bildirýän ähli ýurt
lar bilen söwda-ykdysady hyzmatdaşlygy
ösdürmek üçin ägirt uly mümkinçilikleriň
bardygyny aýtdy. Şunuň bilen baglylykda,
döwlet Baştutanymyz ýurdumyzda öndüril
ýän harytlaryň eksport edilýän mukdaryny
mundan beýläk-de artdyrmak, daşary ýurt
ly hyzmatdaşlar bilen işewür gatnaşyklary
ýola goýmak, halkara söwdada dünýä tej
ribesiniň öňdebaryjy gazananlaryny özleş
dirmek maksady bilen, daşarky bazarlaryň
isleglerini we mümkinçiliklerini öwrenmek
babatda wise-premýere birnäçe degişli
tabşyryklary berdi.
«RYSGAL»

WELAÝATLARY TOPLUMLAÝYN ÖSDÜRMEK EZIZ
WATANYMYZYŇ ROWAÇLYGYNYŇ ESASYDYR
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň
Balkan welaýatyna iş sapary
13-nji ýanwarda hormatly Prezidentimiz Balkan welaýatyna iş
saparyny amala aşyryp, Uzynada meýdançasyna bardy hem-de şol
ýerde nebitgaz pudagyny mundan beýläk-de ösdürmek, ýurdumyzyň
baý serişdeler kuwwatyny özleşdirmek we ondan netijeli peýdalan
mak boýunça maslahat geçirdi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Hazaryň
balyk awlanýan çägine tarap ugrady. Bu
ýerde milli Liderimizi Esenguly etrabynyň
Gögerendag obasynyň ýaşaýjysy, balyk
çy N.Meretgylyjow mähirli garşylady.
Döwlet Baştutanymyz balykçy bilen
hal-ahwal soraşyp, balykçylyk hünäriniň
aýratynlyklary, balykçylaryň iş we durmuş
şertleri bilen gyzyklandy. N.Meretgylyjow
häzirki döwürde ähli hünärde işleýänler
bilen bir hatarda, balykçylyk bilen meş
gullanýanlar üçin amatly şertleriň döredi

lendigini, balykçylara döwlet tarapyndan
hemmetaraplaýyn goldawyň berilýändigi
ni uly buýsanç bilen belledi. Ol balykçylyk
ulgamyna ornaşdyrylýan täzeçillikleriň
aýratyn ähmiýetini belläp, milli Liderimize
tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.
N.Meretgylyjow on ýyl bäri balykçylyk
bilen meşgullanýandygyny, bu hünäriň
özüne kakasyndan geçendigini we balyk
awlamak hünärini ele alandygyna örän
(Dowamy 2-nji sahypada)
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WEL AÝ ATL AR Y TOPL UML AÝ YN ÖSD ÜRM EK
EZIZ WAT AN YM YZ YŇ ROW AÇL YG YN YŇ ESAS YD YR
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň Balkan welaýatyna iş sapary
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

şatdygyny aýratyn nygtady. Balykçy
häzirki döwürde milli Liderimiziň ta
gallasy bilen, işiň täze usullarynyň
döredilýändigini, onuň bolsa balyk
çylar üçin bähbitlidigini uly höwes
bilen gürr üň berd i. Şol purs atd a
N.Meretgylyjowyň balykçy ýoldaşlary
deňizden gaýdyp geldiler we döwlet
Baştutanymyzy bu ýerde görýän
diklerine örän şatdyklaryny aýtdylar.
Milli Liderimiz balykçylaryň işiniň
aýratynlyklary, balyk awlamakda top
lan tejribeleri hem-de balykçylygyň
bähbitli taraplary bilen gyzyklandy.
Balykçylar gönüden-göni hormatly
Prezidentimiziň başlangyjy we tagal
lasy netijesinde ýurdumyzyň Döwlet
balyk hojalygy komitetiniň kärhana
lar yn yň hus us ylaşd yr yland yg yn y,

balykçylyk hünärine bolan höwesiň
artandygyny hem-de täze usulda
işlemegiň bähbitli taraplary barada
aýdyp, munuň üçin milli Liderimize
tüýs ýürekden alkyş sözlerini beýan
etdiler.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz
olaryň maşgala agzalarynyň durmu
şy we balykçylygyň ykdysady bähbidi
bilen gyzyklandy. Balykçylar netijeli
işlemek, göwnejaý dynç almak we
ýok ar y der ejeli ýaş aý yş bab atd a
dör ed ilý än şertler üçin horm atly
Prezidentimize tüýs ýürekden hoşal
lyk bildirdiler.
Saýlap alan hün är ind en bagt
tapan balykçylar aýyň dowamynda
10 — 12 gezek deňiz giňişligine gid
ýändiklerini hem-de kenardan 3 müň
metr uzaklykda balyk awlaýandykla
ryny, tor guranlaryndan soň, howa

ýagdaýyna görä ony barlap durýan
dyklaryny gürrüň berdiler. Bellenilişi
ýaly, her gezek 40 — 50 kilogram
töweregi balyk tutulýar. Şeýle hem
olar ýurdumyzyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalygyna
girip, öz işlerini telekeçilik usulynda
alyp barýandyklaryny gürrüň berdiler.
Bu bolsa olaryň tutan balyklaryny is
lendik bazarda, söwda dükanlarynda
ýerlemäge mümkinçilik berýär.
Ö z i ş l e r i n d e n k e m
 al tap
 an
balykçylar milli Liderimiz bilen bolan
gürrüňdeşligiň dowamynda hormatly
Prezidentimiziň döwlet Baştutany
wezipesine girişip, ilkinji iş saparyny
Esenguly etrabyna amala aşyrandy
gyny bellediler. Milli Liderimiz bu ýere
gelenden soň, täze, döwrebap şäher
emele geldi. Şol pursatlary etrabyň
ähli ilaty aýratyn mähir we şatlyk bi

ARKADAGYŇ ŞA GADAMY —
BEREKEDIŇ GÖNEZLIGI
Ýakynda Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň mejlisler za
lynda «Arkadagyň Şa gadamy — berekediň
gönezligi» atly dabaraly hoşallyk maslaha
ty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşmesiniň hem-de
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler partiýasynyň agzalary gatnaşdylar.

Prezidentimiziň başlangyjy hem-de tagallalary bilen
sebitlerde olaryň tebigy, durmuş we ykdysady müm
kinçiliklerine laýyklykda durmuşa geçirilýän taslamalar
umumymilli maksatlara ýetmekde möhüm ähmiýete
eýedir. Olar sebitleriň ykdysady taýdan ösmegine,
ilatyň ýaşaýyş-durmuş şertlerini has-da gowulandyr
maga, durnukly makroykdysady deňagramlylygy üpjün
etmäge ýardam edýär.
Milli Liderimiziň Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalaryna bildirýän ynamy,
azyk bolçulygyny üpjün etmekde türkmen telekeçi
lerine berýän goldawlary geljekde hem yhlasly işle
mäge, döretmäge, gurmaga ruhlandyrýar. Mähriban
Arkadagymyz hususy oba hojalyk önümlerini öndüriji
leri goldamagyň döwlet ähmiýetli wezipedigini belleýär.
Ýurdumyzyň ykdysadyýetiniň dürli ugurlaryny, şol san
da oba hojalyk we azyk senagaty pudaklaryny ösdür
mekde hususy ulgam uly orun eýeleýär. Giň gerimde
ýaýbaňlandyrylan hususylaşdyrmak işleri ykdysady
ýetimiziň bäsdeşlige ukyplylygyny has-da ýokarlan
dyrmaga, senagat toplumynyň netijeliligini artdyrmaga
hem-de telekeçiligi ösdürmäge gönükdirilendir.
Döwlet derejesindäki goldawlaryň netijesinde ilaty
balyk önümleri bilen bolelin üpjün etmek üçin howdan
balykçylygyny ösdürmäge aýratyn ähmiýet berilýär.
Ýurdumyzda balykçylygy ösdürmek, balygyň tutuly
şynyň we gaýtadan işlenilişiniň möçberini artdyrmak,
balygy gaýtadan işlemek arkaly öndürilýän önümleriň
köpdürlüligini we ýokary hilliligini gazanmak, balykçy
lyk hojalyklarynyň durkuny täzelemek we täzeden en

rine ýetirdiler. Deňziň kenaryndaky
gazallar diňe bir balykçylaryň ýa-da
Esenguly etrabynyň ýaşaýjylarynyň
däl, eýsem, tutuş ýurdumyzyň ilaty
nyň bagtyýar durmuşy ugrunda yzy
giderli alada edýän milli Liderimize
bildirilýän çuňňur hoşallygyň aýdyň
beýanyna öwrüldi.
Hormatly Prezidentimiz ajaýyp
gazallary we alyp barýan ähmiýetli
işleri üçin balykçylara ýene-de bir
gezek minnetdarlyk bildirdi, olara
işler ind e üst ünlikler, bagt arz uw
etd i we bu ýerd en ugr ad y. Milli
Lid er im iz iň adynd an balykç yla
ra sowg atlar gowş ur yld y. Soňra
hormatly Prezidentimiz dikuçarda
Türkm enb aş y şäh er in iň Halk ar a
howa menziline bardy, şol ýerden
paýtagtymyza ugrady.
«RYSGAL»

BUÝSANÇNAMA

HALKYMYZYŇ ABADAN
ÝAŞAÝŞY UGRUNDA
Gahryman Arkadagymyzyň 13-nji ýanwarda Balkan
welaýatyna iş saparynda bolmagy we welaýatyň dur
muş-ykdysady taýdan ösdürilmegi, adamlaryň abadan
durmuşy we sebitde alnyp barylýan işler bilen gyzyk
lanmagy ähli halkymyzyň, aýratyn-da, ýerli ilatyň ýürek
buýsanjyny goşalandyrdy. Olary täze üstünliklere,
belent ýeňişlere ruhlandyrdy.

M

aslahatyň dowamynda çykyşlarda nygtaly
şy ýaly, hormatly Prezidentimiziň «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylynyň ilkinji gün
lerinde Mary we Lebap welaýatlaryna iş saparlaryny
amala aşyrmagy, 13-nji ýanwarda Balkan welaýatyn
da Hazaryň balyk awlanýan çägine baryp, Esenguly
etrabynyň Gögerendag obasynyň ýaşaýjylary bolan
hususy balykçylar bilen duşuşmagy türkmen teleke
çileriniň buýsanjyny artdyrdy.
Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň sebitlerini
ösdürmek boýunça öňdengörüjilikli, pähim-paýhasa
ýugrulan döwlet syýasaty mähriban Watanymyzyň
geljekki gülläp ösüşine, halkymyzyň has-da bagty
ýar durmuşda ýaşamagyna gönükdirilendir. Arkadag

len ýatlaýar. Şeýle hem olar, ine, bu
gün hem döwlet Baştutanymyzyň Şa
gadamynyň balykçylaryň mekanyna
düşmeginiň özleri üçin uly mertebedi
gini aýtdylar. Olar balykçylaryň işiniň
ilerlemegi, balyk awlamak bilen bir
hatarda, gaýtadan işlemek, önüm
leriň görnüşlerini artdyrmak ugrunda
döwlet tarapyndan zerur goldawyň
berilýändigini buýsanç bilen belledi
ler. Balykçylar özleriniň we Esenguly
etrabynyň tutuş ilatynyň adyndan
hormatly Prezidentimize bolan ho
şallyklaryny bu sebite mahsus bo
lan gazal çekmek bilen beýan et
mekç id ikler in i nygt ad ylar. Döwlet
Baştutanymyz olaryň bu teklibini uly
höwes bilen oňlaýandygyny aýtdy.
Şeýlelik bilen, balykçylar Hazaryň
kenaryndaky ajaýyp giňişlikde be
lent owaza beslenen gazallary ýe

M

jamlaşdyrmak, önümçiligi döwrebap tehniki serişdeler
bilen üpjün etmek we oňa innowasion tehnologiýalary
ornaşdyrmak, giň gerimli maýa goýum taslamalaryny
durmuşa geçirmek boýunça maksatnamalaýyn işler
alnyp barylýar.
Hormatly Prezidentimiziň 2018-nji ýylyň 12-nji
oktýabrynda gol çeken «Türkmenistanyň Döwlet ba
lyk hojalygy komitetini üýtgedip guramak hakynda»
Permanyna laýyklykda, üýtgedilip guralan Türkmenis
tanyň Döwlet balyk hojalygy komitetiniň garamagyn
daky kärhanalar hususylaşdyryldy. Olarda abatlaýyş,
durkuny täzelemek we maddy-enjamlaýyn binýadyny
döwrebaplaşdyrmak işleri geçirildi. Balyklary sena
gat usulynda ösdürip ýetişdirmek maksady bilen,
ýurdumyzyň welaýatlarynda emeli suw howuzlaryny
gurmak, balyk köpeldilýän inkubatorlary döretmek
boýunça maýa goýum taslamalary amala aşyryldy.
Welaýatlarda we paýtagtymyzda ýöriteleşdirilen balyk
dükanlary hem-de söwda nokatlary açyldy, gaplanan
balyk önümleri daşary ýurt bazarlaryna hem eksport
edilip başlandy.

Garaşsyzlyk ýyllarynda ykdysadyýeti diwersifi
kasiýa ýoly bilen ösdürmekde telekeçilik ulgamyna,
hususan-da, azyk senagatyna degişli kärhanalary
ösdürmäge, isleg bildirilýän daşary ýurt harytlarynyň
ornuny tutýan we eksporta niýetlenen önümleriň ön
dürilmegine aýratyn ähmiýet berilýär.
Hoşallyk maslahatynda Garaşsyz, hemişelik Bita
rap Türkmenistanyň çuňňur hormatlanylýan Prezidenti
Gurbanguly Berdimuhamedowa maslahata gatnaşy
jylaryň adyndan Ýüzlenme kabul edildi.
Türkmen telekeçileri ýokary tehnologiýaly önüm
çilikleri döretmekde, eksport önümleriniň görnüşleri
niň artdyrylmagynda döredip berýän mümkinçilikleri
we kömek-goldawlary üçin hormatly Prezidentimize
tüýs ýürekden alkyş sözlerini aýtdylar. Gahryman
Arkadagymyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, alyp
barýan beýik işleriniň hemişe rowaç bolmagyny ar
zuw etdiler.
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.

älim bolşy ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzyň nebitgaz pudagyny
mundan beýläk-de ösdürmek, türkmen topragynyň milli baýlyk
laryny, baý serişdeler kuwwatyny özleşdirmek we ondan netijeli
peýdalanmak milli Liderimiziň baştutanlygynda alnyp barylýan döwlet syýa
satynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar.
Hormatly Prezidentimiz iş saparynyň çäklerinde Balkan welaýatynyň çä
ginde, hususan-da, Hazar deňziniň kenar ýakalarynda ýerleşýän nebitgaz
känleri, olaryň önümçilik mümkinçilikleri, täze açylýan ýataklaryň gorlarynyň
möçberleri hem-de olaryň ylmy taýdan özleşdirilişi bilen gyzyklandy. Şeýle
hem ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň düzümleriniň, aýratyn-da,
ylmy-barlag institutlarynyň işini mundan beýläk-de kämilleşdirmek, pudaga
häzirki zaman ylmynyň gazananlaryny ornaşdyrmak, bu ugurda halkara hyz
matdaşlygy ösdürmek bilen bagly meselelere möhüm ähmiýet berilmelidigini
belledi hem-de bu babatda birnäçe görkezmeleri berdi.
Döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň ýangyç-energetika toplumynyň öňünde
nebitgaz senagatyny döwrüň talabyna laýyk derejede ösdürmek, aýratyn-da,
bu babatda 2022-2023-nji ýyllar üçin meýilnamada kesgitlenilen wezipele
riň üstünlikli durmuşa geçirilmegi ugrunda zerur tagallalaryň edilmelidigine
ünsi çekdi.
Hormatly Prezidentimiz nebitgaz pudagyny ösdürmegiň, şol sanda gazy
lyp alynýan tebigy serişdeleriň möçberlerini artdyrmagyň, gaýtadan işleýän
senagatyň kuwwatyny ýokarlandyrmagyň wajypdygyny belläp, bu ugurda
hem alnyp barylmaly işler dogrusynda anyk görkezmeleri berdi.
Iş saparynyň çäklerinde hormatly Prezidentimiziň Esenguly etrabynyň
Gögerendag obasynyň ýaşaýjysy, balykçy N.Meretgylyjow bilen mähirli
gürrüňdeş bolmagy ýerli ilaty aýratyn buýsandyrdy. Döwlet Baştutanymyz
balykçy bilen hal-ahwal soraşyp, balykçylyk hünäriniň aýratynlyklary, balyk
çylaryň iş we durmuş şertleri bilen gyzyklanmagy ýurdumyzda «Döwlet adam
üçindir!» diýen baş syýasatyň iş ýüzünde doly amal edilýändigini ýene bir
ýola aýdyňlygy bilen görkezdi.
Ýurt Baştutanymyzyň oba hojalygyny ykdysadyýetiň hususy pudagynyň
mümkinçiliklerini ulanmak arkaly senagat taýdan ösdürmek baradaky berýän
tabşyryklaryndan ugur alyp, telekeçilerimiz obasenagat toplumynda ýokary
zähmet öndürijiligini gazanyp, bäsdeşlige ukyply azyk önümlerini öndürip,
ýurdumyzda azyk bolçulygynyň pugtalandyrylmagyna goşant goşmak bilen,
olaryň içerki we halkara bazarlara öňküden-de has köp çykarylmagyny üpjün
etmek ugrunda netijeli işleri durmuşa geçirýärler.
Gahryman Arkadagymyzyň taýsyz tagallalary bilen ýurdumyzda balyk
çylyk hojalygyny ösdürmegiň Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalaryna, hususy işewürlere, telekeçilere ynanylmagy bu
gün özüniň ajaýyp miwesini berýär. Bu babatda ýüzlerçe gektar bölünip
berlen ýerlerde telekeçiler tarapyndan döwrebap balykçylyk hojalyklarynyň
döredilmegi ilatyň ýylyň islendik paslynda ekologiýa taýdan arassa, ýokumly
balyklardyr we balyk önümleri bilen üpjün edilmegine şert döretdi. Balykçy
lyk hojalyklarynyň durkunyň täzelenmegi, önümçilige döwrebap enjamlardyr
innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy boýunça maksatnamalaýyn
işler giň gerime eýe bolýar.
Milli Liderimiziň başlangyçlary esasynda ýurdumyzyň Döwlet balyk hoja
lygy komitetiniň kärhanalarynyň hususylaşdyrylmagy, balykçylyk hünärine
bolan höwesi artdyryp, türkmen telekeçileriniň ýurdumyzyň azyk bolçulygyna
saldamly goşant goşmaklaryna giň mümkinçilikleri döredýär.
Şeýle hem geçirilýän işler, öňde goýulýan wezipeler ýurdumyzda Berka
rar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüniň her bir ýylynyň taryhy wakalara, ägirt
uly üstünliklere beslenýändigine şaýatlyk edýär.
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AZYK BOLÇULYGY

BALYKÇYLYK
HOJALYGY
ÖSÜŞ GAZANÝAR

DUZ ÝATAKLARY —

önümçilik üçin tebigy çig mal baýlyklary
Häzirki döwürde ýurdumyzda gorlary tassyklanan gaty halyndaky ga
zylyp alynýan tebigy baýlyklaryň 170-den gowrak ýataklary bar. Olaryň
hatarynda selestiniň, mineral duzlaryň, natriý, kaliý duzlarynyň, kaoliniň,
kükürdiň, kömüriň, bentonitiň, ozokeritiň, düzüminde barit saklaýan galyn
dylaryň, tebigy reňkleriň, karbonatyň, mermer oniksiniň, gipsiň, sement
we aýna öndürmek üçin çig mallaryň, örtük üçin daşlaryň dürli görnüşleri
ni belläp geçmek bolar.
Bularyň içinde nahar duzunyň aýratyn ähmiýeti bar. Çünki ol iýmitlik hök
münde-de, senagat önümçiliginde-de giňden ulanylýan çig mal bolup durýar.
Ýurdumyzda nahar duzunyň tassyklanan ýataklaryna aşakdakylar degişlidir:

Adamyň ýaşaýşynda balygyň äh
miýeti juda ýokary. Ýurdumyzyň ähli
sebitlerinde suw gorlarynyň ýeterlik
bolmagy balykçylygy ösdürmäge
giň mümkinçilik berýär. Mälim bolşy
ýaly, häzirki wagtda Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň garamagynda onlarça
balykçylyk hojalygy hereket edip,
olardan «Hazar balyk» açyk görnüşli
paýdarlar jemgyýeti ýokary önümçi
ligi bilen köplere mälimdir.

2013-nji ýylyň 7-nji sentýabrynda açylyp
ulanylmaga berlen «Hazar balyk» açyk gör
nüşli paýdarlar jemgyýetinde balygy emeli
usul bilen köpeltmek, onuň işbilini almak we
balygy gaýtadan işlemek boýunça önjeýli
işler alnyp barylýar.
Esasy aýratynlygy bolsa, gaýtadan işleni
len balyklar ýörite önümler, zerur witaminler
bilen bugda bişirilýär. Taýýar bolan önümler
bug bilen bişirilende, onuň düzümindäki yn
san bedeni üçin peýdaly witaminlere zeper

ýetmeýär. Häzirki wagtda kärhanada balyk
gaplamalary, sowuklygyna we gyzgynlygyna
tüssede kakadylan, duzlanan we marinada
ýatyrylan balyklar öndürilýär.
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etra
bynda ýerleşýän bu toplumda, diňe 2021-nji
ýylda 1 million töweregi gaplanan balyklaryň
dürli görnüşleri öndürildi. Halkymyzyň ösen
islegler in i kan ag atland yrý an bu önümler
häzirki wagtda diňe bir öz ýurdumyzda däl,
eýsem, daşary ýurt bazarlaryna hem eks
port edilýär.
Dünýäniň ösen döwletleriniň innowasion
tehnologiýalary, kämil döwrebap enjamlary
ornaşdyrylan binalarda işgärleriň 200-den
gowragy yhlasly zähmet çekýärler. Munuň
özi ýaşlaryň iş bilen üpjünçiligini ýokarlan
dyrmakda hem mynasyp goşantdyr. Şeýle
hem çig malyň Hazar deňzinden tutulmagy
aýratyn bellärliklidir.

HALKYŇ
ISLEGLI ÖNÜMLERI
Hormatly Prezidentimiziň parasatly
baştutanlygynda ýurdumyzda bazar
bolçulygyny döretmekde, ýerli önümle
rimiziň köpdürlüligini artdyrmakda we
daşary ýurtlardan getirilýän önümleriň
ornuny tutýan önümleri öndürmekde
netijeli işler alnyp barylýar.

Ýurdumyzda bazar bolçulygyny döret
mekde, ýerli önümlerimiziň köpdürlüligini
artdyrmakda we halkyň ösen islegini kana
gatlandyrmakda ýerli telekeçilerimiz hem uly
goşant goşýarlar. Belent maksatlary öňünde
goýan ol kärhanalaryň sany gitdigiçe artýar.
Şeýle kärhanalaryň biri-de «Buýsançly top
rak» kärhanasydyr. Ahal welaýatynyň Ak

SENAGAT

bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän bu
kärhanada etden gaýtadan işlenen önümleri
öndürmek, ýagny sygyr etinden gowurdak,
öz çorbasyna bişirilen towuk eti, buglanan sy
gyr eti, towuk etinden paştet, buglanan sygyr
etinden konserwa ýaly önümleri taýýarlamak
işleri gyzgalaňly alnyp barylýar. Şeýle-de bu
ýerde pomidor goýaltmasynyň hem birnäçe
görnüşleri taýýarlanylýar.
Kärhanada öndürilýän ýokary hilli, ynsan
saglygyna ýokumly, ekologiýa taýdan aras
sa, dünýä ülňülerine laýyk gelýän önümler iň
bir geçginli harytlaryň birine öwrüldi. Häzirki
wagtda bu önümler bilen ilatyň ösen islegleri
kanagatlandyrylyp, ýurdumyzyň ähli künjek
lerine ýaýradylýar. Meýilnamalaýyn alnyp
barylýan bu işler geljekde hem gerimini has
giň eld ip, kärh an an yň ýurd um yz yň baz ar
ykdysadyýetini hem-de halkymyzyň islegini
kanagatlandyrmakda ýokary netijeleri gazan
jakdygy ikuçsuzdyr.

GUWLY KÖLDÄKI ÖZI ÇÖKÝÄN
NAHAR DUZ ÝATAGY
Bu duz käni Türkmenbaşy şäherinden
40 km uzaklykda, «Guwly» diýlip atlandy
rylýan şor suwly kölüň çäginde ýerleşýär.
Bu köldäki duz gatlagy duz ýygnaýan
tehnikalaryň kömegi bilen alynýar. Du
zuň alnan ýerine duzly şerebe suwlar
ýygnanýar we ýylyň yssy pasyllarynda
suwlaryň bugarmagy netijesinde duzuň
täze gatlaklary çökýär. Şunuň netijesinde
10—15 ýylyň dowamynda gazylyp alnan
duz gatlaklary dolulygyna öňki ýagdaýy
na gelýär. Kölden gazylyp alynýan duzlar
wagtlaýyn gurlan demir ýol arkaly kenara
çykarylýar we tümmeklenip goýulýar.
Tümmeklerden şerebäniň syrygyp ak
ýandygy üçin duzuň içindäki zyýanly
galyndylar aýrylýar. Çig duz tümmek
lerde azyndan ýarym ýyl saklanandan
soňra, onuň hili 1-nji derejeli duza çenli
arassalanýar. Dünýäde bar bolan beýleki
duz känlerinden tapawutlylykda, Guwly
kölünden gazylyp alynýan duzuň düzü
minde adam saglygy üçin zyýanly agyr
metallar ýokdur.
Häzirki döwürde Guwly köldäki duz
ýatagy Türkmenistanda iýmitlik we se
nagat üçin niýetlenen duzy öndürmek
üçin ulanylýan ýeke-täk ýatakdyr. Bu
ýatakdaky çig mal «Türkmenhimiýa»
döwlet kons ern in iň düz üm in e girý än
«Guwlyduz» kärhanasy tarapyndan ga
zylyp alynýar. Ýurdumyzda duzuň dürli
görnüşlerine bolan islegi doly kanagat
landyrýan bu kärhananyň önümlerini
daşary ýurt bazarlarynda ýerlemäge-de
mümkinçilik bar. Bu ýerden alynýan duz
iýmitlik nahar duzlarynyň dürli görnüş
lerini, kaustik we kalsinirlenen sodany
öndürmäge ýaramlydyr.
Häzirki döwürde Guwly kölüň duzy
iýmitlik nahar duzlarynyň dürli görnüşle
riniň önümçiliginde, elektrik öndüriji we
himiýa kärhanalarynda suwy arassala
makda, dokma kärhanalarynda matala
ry reňklemekde, derman senagatynda
fiziologik erginleri öndürmekde, ýeňil
senagatda iýmit önümlerini konserwir
lemekde we beýleki köp sanly önümçi
liklerde giňden ulanylýar.
Horm atly Prez id ent im iz iň hus us y
eýeçilig e giň ýol açyp bermeg i bilen
«Guwlyduz» kärhanasynda öndürilýän
duzy arassalamak we ondan ýokary hilli
ýodlaşdyrylan iýmitlik nahar duzlarynyň

dürli görnüşlerini öndürmek işine teleke
çiler hem işjeň gatnaşýarlar.
«BABAHOJA» DUZ ÝATAGY
Bu duz ýatagy Balkanabat şäherinden
20 km daşlykdaky guran duzly kölde ýer
leşýär. Bu ýerde duz gatlagy çäge gatla
gynyň aşagynda bolup, onuň galyňlygy
0,5 metrden 1,2 metre çenlidir. Duzuň hili
iýmitlik we tehniki duzlara gabat gelýär.
«GOWURDAK»
DAŞ DUZ ÝATAGY
Bu duz ýatagy Magdanly şäherinden
8 km daşlykda ýerleşýär. Bu ýerde duz
130—140 metr ýeriň aşagynda bolup,
onuň galyňlygy 70—380 metre ýetýär.
Duzuň hili gowy (ortaça 93,64 göterim).
Gowurdak ýatagyndaky duzuň gorlary
ondan kalsinirlenen we kaustik sodala
ry öndürmek üçin tassyklanan. Bu duz
ýat ag y birn äç e ýyllar yň dow am ynd a
ony ýeriň aşagynda eretmek usuly bilen
alyndy. Alynýan duzuň ergini Gowurda
gyň kükürt ýataklarynda kükürdi ýeriň
aşagynda gyzdyryp eredip, gazyp almak
üçin hyzmat edýän kuwwatly bug gazan
laryna zerur bolan suwy arassalamakda
ulanyldy.
Ýeri gelende bellesek, bu duz ýatagy
kalsinirlenen sodanyň önümçiligini gur
namak üçin hem öz ähmiýetini ýitirenok.
Sebäbi, bu önümi öndürmek üçin gerek
bolan esasy çig malyň biri bolan hek
daşynyň tassyklanan gorlary-da Gowur
dak daş duz ýatagyndan uzak bolmadyk
aralykda ýerleşýär. Soňky ýyllarda bu
sebitde täze kaliý dökünlerini we sement
öndürýän kärhanalaryň gurulmagy bilen
baglylykda täze inženerçilik ulgamlary
dör ed ild i. Mun uň özi bu ýerd e kals i
nirlenen soda zawodyny gurmak üçin
amatly şertleri döretdi. Ikinji bir tarap
dan, ýurdumyzda döwlet eýeçiligindäki
täze aýna önümleri kärhanasynyň we
hususy eýeçilikdäki çüýşe gaplary ön
dürýän kärhanalarynyň gurulmagy bilen
ýurdumyzyň senagatynyň kalsinirlenen
soda bolan isleginiň ýylda 30 müň tonna
ýetmegine garaşylýar.
Babamyrat JUMAMYRADOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň
senagat we himiýa önümçiligi
bölüminiň baş hünärmeni.

EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA TEBIGY ÖNÜM

Ýurdumyzda azyk bolçulygyny üpjün etmekde, halky
myzyň köp görnüşli we ýokary hilli azyk önümlerine bolan
isleglerini kanagatlandyrmakda ýerli tebigy çig mallardan
taýýarlanylýan önümleriň giň gerimli öndürilişini has-da
ýokarlandyrmak babatda möhüm işler durmuşa geçirilýär.
Azyk senagatynda süýt we süýt önümlerine aýratyn ähmiýet

berilýär. Olaryň düzüminde adam saglygyna peýdaly bolan
elementler jemlenip, bu önümler ýerli tebigy çig mallardan
taýýarlanylýar. Süýt önümleriniň arasynda, hususan-da,
dorag ynsan saglygyna peýdaly beloklara, A, E, P, B2, B6
we B12 witaminlerine baý, şeýle hem onuň düzümi kalsiý,
magniý, sink, natriý, ftor, fosfor ýaly elementlerinden ybarat.
Dorag süýt önümleriniň arasynda has köp kaloriýaly önüm
bolup durýar. Saglyga peýdaly şeýle önümleriň öndürilişi
ýurdumyzda ýokary depginde alnyp barylýar.
Lezzetli we ýokary hilli dorag önümlerini öndürýän te
lekeçileriň biri hem Ýazgeldi Hudaýberdiýewdir. Telekeçi
niň kärhanasy 2009-njy ýyldan bäri hereket edýär. Onda
«Aýazbaba» haryt nyşanly doraglaryň önümçiligi 2011-nji
ýyldan bäri giň gerimde ýola goýlan. Arassa sygyr süýdün
den taýýarlanylýan doraglaryň aýda 6 tonnasy öndürilip,
paýtagtymyzyň dürli söwda merkezlerinde ýerlenilýär. Öz
önümleri bilen ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň söwda
nokatlarynda hem orun alan kärhana Ahal welaýatynyň

Gökdepe şäherinde ýerleşýär. Telekeçiniň kärhanasynda
öndürilýän doraglaryň ýaglylyk derejesi 9% bolup, halky
myzyň ekologiýa taýdan arassa bu tebigy önüme bolan
islegi barha artýar.
«RYSGAL»
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
«AK GABYŇ» ÝOKARY HILLI ÖNÜMLERI
«Ak gap» hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda arassa we gazlandyrylan suwla
ry, miwe şirelerini guýmaklyga niýetlenilen dürli ululykdaky gaplaryň çişiril
medik görnüşleriniň (petriformalaryň) hem-de olaryň gapaklarynyň önümçi
ligini ilkinji bolup ýola goýdy. 2007-nji ýyldan bäri işläp gelýän bu hojalyk
jemgyýetiniň önümçilik we edara ediş binalary «Täze zaman» ýaşaýyş toplu
mynda ýerleşýär.
Kärhanada çig mal ammary,
önümçilik bölümi, taýýar önümle
riň ammary ýaly desgalar bolup,
bu ýerde 80 töweregi işgär zäh
met çekýär. Dünýäniň öndebaryjy
komp an iý alar yn yň döwr eb ap
tehnikadyr tehnologiýalary bilen
üpjün edilen kärhana ýylda 320
million petriformalary, 200—300
millio n gap aklary önd ürm äg e
ukyply. Bu önümler «Ak gap»
haryt nyşany bilen müşderilere
ýetirilýär. Kärhanada buýurmalar
esasynda hem önüm öndürilýär.
Ýeri gelende bellesek, hormatly
Prezidentimiziň ähli ulgamlarda
döwrebap sanly tehnologiýalaryň
mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmak, her bir kärhananyň öz elektron salgysyny dö
retmek babatda beren tabşyryklaryny, ýurdumyzyň beýleki telekeçileri bilen bir hatarda,
bu hojalyk jemgyýetiniň agzalary-da hut öz wagtynda ýerine ýetirdiler. Häzirki wagtda
www.akgap.com.tm elektron salgysy arkaly, bu kärhana, onuň hödürleýän hyzmatla
rydyr öndürýän önümleriniň görnüşleri baradaky maglumatlar bilen doly tanşyp bolýar.
«Ak gap» hojalyk jemgyýetiniň önümlerine daşary ýurtly işewürler hem uly gyzyk
lanma bildirýärler. Kärhana geljekde öz önümlerini daşary ýurtlara-da eksport etmegi
maksat edinýär.

GURLUŞYK
SERIŞDELERI
Ýurdumyzda ýokary hilli gurluşyk seriş
deleriniň önümçiligini alyp barýan hususy
önümçilikleriň ýene-de biri «Ak dünýä» hu
susy kärhanasydyr. Bu kärhanada 2020-nji ýylda
keramiki plitalar üçin ýelimiň, sepleri doldurmak
üçin garyndynyň, mozaika üçin ýelimiň önümçili
gi ýola goýuldy. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzalarynyň Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki senagat
zolagynda ýerleşýän kärhana Türkiýe Respublikasynyň tehnikadyr tehnolo
giýalary bilen üpjün edildi.
Kärhananyň günde 1,5 tonna golaý önüm öndürmäge mümkinçiligi bar. Bu ýerde iş
çi-hünärmenleriň ýigrimä golaýy zähmet çekýär. Keramiki plitalar üçin ýelim, boýagdan
öňki gruntlama, mozaika üçin ýelim 25 kilogramlyk, sepleri doldurmak üçin garyndy
5 we 25 kilogramlyk gaplara gaplanylýar. Kärhanada, esasan, buýurmalar esasynda
önüm öndürilýär we «Ak dünýä» haryt nyşany bilen müşderilere ýetirilýär.
Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümçilikleri ösdürmäge berilýän
giň goldawlaryň netijesinde önümhanada işler öndürijilikli dowam edýär. Paýtagtymyzdan
we ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan gelip gowuşýan sargytlary öz wagtynda, ýokary hilli
ýerine ýetirmek, bäsdeşlige ukyply harytlary öndürmek «Ak dünýäniň» esasy maksady
bolup durýar. Kärhana geljekde önümçiliginiň gerimini giňeltmegi, öndürýän önümlerini
daşary ýurtlara eksport etmegi maksat edinýär.
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«Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň aprel aýyn
da «Galkynyş plastik» hususy kärhanasy plastik önümleriniň önümçiligini ýola goýdy.
Önümçilige başlanyna heniz köp wagt geçmedik hem bolsa, kärhananyň ekologiýa
taýdan arassa, bäsdeşlige ukyply önümleri müşderiler tarapyndan ýokary islegden
peýdalanýar.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çäginde ýerleşýän, Rasul Kakalyýew tara
pyndan ýolbaşçylyk edilýän kärhanada öý hojalygynda ulanylýan plastmassa önümleri,
gurluşyk serişdeleri, damjalaýyn suwaryş maksatly turbalar, dürli görnüşdäki polietilen
turbalar öndürilýär. Önümçilik üçin gerekli çig mal Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan
işleýän zawodlar toplumyndan alynýar. Kärhanada ýetmişe golaý işgär zähmet çekýär.

KOMPOZIT GURLUŞYK ARMATURALARY:
EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA, YKDYSADY
TAÝDAN ELÝETERLI
Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň 7-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly
geçirilen mejlisinde ýurdumyzyň telekeçilerini goldamak, daşary ýurtlardan
getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri ýurdumyzda öndürmek boýunça
alnyp barylýan işler barada hasabat berildi. Aýna owuntyklaryndan gurlu
şykda ulanylýan kompozit armaturasyny öndürmek boýunça Türkmenistanyň
Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň agzasy «Algap» hususy kärhanasy bilen bilelikde döreden «Sena
gattehnologiýalary» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetinde önümiň nusgalyk
tapgyry öndürilip, oňa degişli döwlet edaralaryndan hil, laýyklyk we howpsuz
lyk güwänamalary alyndy.
Paýdarlar jemgyýetiniň paýtagtymyzyň
T.Suhangulyýew köçesiniň ugrunda ýer
leşý än önümç ilik kärh an as ynd a häz irk i
wagtda kompozit armaturasynyň önümçiligi
alnyp barylýar. Russiýa Federasiýasynyň
enjamlary ornaşdyrylan kärhanada işçi-hü
närmenleriň onlarçasy zähmet çekýär. Döw
rebap tehnologiýalary ulanmak arkaly kwars
çägesinden aýna süýümini öndürmek we
ondan polat armaturasynyň ýylda 15 müň
tonnasynyň ýerini tutýan, dürli ölçegdäki
kompozit gurluşyk armaturasyny öndürmek
meýilleşdirilýär.
Kompozit armatura birleşdirilen kom
pozisiýa bilen baglanyşykly metal däl sü
ýümlere esaslanýan gurluşyk berkitmesi
bolup, süýümli aýna armatura häzirki zaman
gurluşyk materiallarynyň biridir. Armatu
ra öndürmekde, esasan, aýna, bazalt we
kömür süýümleri ulanylýar. Olardan aýna
süýümli berkitme dünýäde giňden ýaýrany
dyr. Aýna süýüminden öndürilýän armatura,
met al arm at ura lar a gar an yňd a, birn äç e
artykmaçlyklara eýedir. Poslamaýandygy,
çydamlydygy kompozit berkitmäniň esasy
artykmaçlyklarydyr. Şeýle hem ol uzak wagt
lap asyl mehaniki aýratynlyklaryny saklaýar.
Onuň polatdan birnäçe esse ýeňildigi bolsa
transport çykdajylaryny tygşytlaýar we soň
ky beton gurluşyň agramyny azaldýar.
Kärhanada öndürilýän kompozit gurluşyk
armaturalary ekologiýa taýdan arassalygy,
ykdysady taýdan elýeterliligi bilen tapawut
lanýar. Kompozit armaturasynyň diametri 4,
6 , 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 millimetr
ölçegdäki görnüşleri bar.
Geljekde paýdarlar jemgyýeti tarapyndan
polat görnüşiniň ornuny tutýan dürli ölçegdäki kompozit armaturasynyň önümçiligini
has-da giňeltmek meýilleşdirilýär.

HIL — ESASY TALAP
Milli Liderimiziň
ýurdumyzyň teleke
çiliginiň ösdürilmegi,
Watanymyzyň haryt
öndürijileriniň, hyz
matlary ýerine ýetiriji
leriň bäsleşige ukyp
lylygynyň ýokarlan
dyrylmagy we ýurduň
durmuş-ykdysady
ösüşinde olaryň müm
kinçilikleriniň doly
möçberde ulanylmagy
üçin amatly şertleri
döretmegi netijesinde
döredilen kärhanala
ryň biri-de «Çaly» hu
susy kärhanasydyr.
Möwlam Çalyýewiň ýolbaşçylygynda 2007-nji ýylda döredilen bu kärhana öz gerimini
ýylsaýyn giňeldip, häzirki wagtda ol güýçli önümçilik gory (bazasy) bilen durnukly ösýän
kärhanalaryň hatarynda tanalýar. Muny kärhana döwlet we halkara derejesinde berlen
güwänamalar hem aýdyň tassyklaýar. Bu ýerde işine ussat, ýokary hünär derejeli işgär
leriň zähmet çekmegi bolsa, kärhananyň önümçilik kuwwatynyň has-da ilerlemegine,
şeýlelikde önümleriň hil taýdan ýokary we müşderiler üçin amatly bahadan bolmagyna
şertleri döredýär.
Kärhana tarapyndan gurluşyk materiallarynyň giň görnüşleri, ýagny gidroizolýasiýa
materialy (izogam), multifilament ýüplügi, kafel ýelimi, bitumly mastikasy, polimer-bi
tum baglaýjy ýaly önümler öndürilýär. Dünýäniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň iň täze
tehnologiýalary we gazananlary bilen üpjün edilen kärhana geljekde hem öz önümçilik
kuwwatyny we eksport mümkinçiligini has-da giňeltmegi maksat edinýär.
Sahypany taýýarlan Umyda KAKAÝEWA,
«Rysgal».
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TÜRKMEN TELEKEÇILERI DÜNÝÄ BAZARYNDA
SARGYTLAR ARTÝAR

«MIZEMEZ GADAMYŇ» GADAMLARY BATLY

2014-nji ýylda döredilen «Kökçi» hojalyk jemgyýeti akkumulýator
önümçiligini ýola goýmak bilen, içerki bazaryň bu önümlere bolan
islegini kanagatlandyrmaga uly goşant goşýar. Hojalyk jemgyýetiniň
önümçilik kärhanasy Lebap welaýatynyň Türkmenabat şäherindäki
senagat zolagynda ýerleşýär. Bu ýerde häzirki wagtda 100-den gowrak
hünärmen zähmet çekýär. Kärhananyň kuwwatlylygy ýylda 60 müň sany
akkumulýator öndürmäge niýetlenendir.
Kärhanada kuwwaty
30 amperden 225
ampere çenli bolan
«Ýyldyrym», «TM Power»,
«Kuwwat» haryt nyşanly
akkumulýatorlar öndürilýär.
Bu akkumulýatorlaryň
ýeňil awtoulaglar, ýokary
kuwwatly ýük ulaglary üçin
niýetlenen görnüşleri bar.
«Kökçiniň» hyzmatdaşlary
onuň önümleriniň hiline
ýokary baha bermek bilen,
işewürlik geleşiklerini baglaşýarlar. Kärhanada öndürilýän akkumulýatorlar içerki
bazary doly üpjün etmek bilen, Türkiýe Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna
eksport edilýär. «Kökçi» hojalyk jemgyýeti önümlerini ýakyn geljekde Täjigistan
Respublikasyna eksport etmegi meýilleşdirýär. Bu ýerde öndürilýän akkumulýatorlar
bilen germaniýaly we arap işewürleri hem gyzyklanýarlar. Sargytlaryň tiz wagtda
ýerine ýetirilmegi bu üstünlikleriň girewi bolup durýar. Kärhanada önümleriň hiline-de
uly üns berilýändigi şeýle ynamy gazanmakda wajyp şert bolup durýar.
«Kökçi» hojalyk jemgyýeti geljekde-de önümçiligiň gerimini giňeldip, kuwwatyny
artdyrmagy, içerki we daşarky bazarda hyzmatdaşlarynyň sanyny köpeltmegi
meýilleşdirýär.

GEÇGINLI HARYTLAR
Türkmenistanyň Senagat
çylar we telekeçiler birleşme
siniň agzasy bolan «Keremli
ädim» hususy kärhanasy
polietilen we polipropilen
haltalaryň önümçiligini alyp
barýar.
Daşoguz welaýatynyň Köneür
genç şäherinde ýerleşýän kärha
na Hytaý Halk Respublikasynyň
döwrebap tehnologiýalary bilen
üpjün edildi. 2018-nji ýyldan bäri
«Keremli» haryt nyşany bilen po
lietilen we polipropilen haltalary
öndürip gelýän kärhanada häzirki
wagtda işgärleriň onlarçasy zäh
met çekýär.
Telekeçi Şöhrat Arypow ta
rapyndan ýolbaşçylyk edilýän
kärhananyň kuwwatlylygy aýda
1000—1500 tonna önüm öndür
mäge barabardyr. Polietilen we
polipropilen haltalary ölçegleri boýunça biri-birinden tapawutlanýarlar. Olaryň ini
25 santimetrden 80 santimetre çenlidir. Uzynlygy 55-den 155 santimetre ýetýär.
Önümler müşderiniň islegine görä sargytlar esasynda taýýarlanylýar. Haltalar oba
hojalygynda we senagat önümçiliginde harytlary gaplamakda ulanylýar. Mundan
başga-da, kärhanada rulon görnüşindäki haltalyk matalar we olary dokamak üçin
peýdalanylýan polipropilen sapaklar hem öndürilýär. Önümçilik üçin zerur bolan
çig mal ýurdumyzyň Balkan welaýatynyň Gyýanly şäherçesinde ýerleşýän polimer
önümleri kärhanasyndan, şeýle-de Türkmenbaşynyň nebiti gaýtadan işleýän za
wodlar toplumyndan getirilýär.
Kärhanada öndürilýän önümlere isleg barha artýar. Şeýle bolansoň, bu ýerde
öndürilýän önümler içerki bazarlarymyzy doly üpjün etmek bilen, daşary ýurtlara
hem ugradylýar. «Keremli ädim» hususy kärhanasy önümlerini Özbegistan Respub
likasyna, Türkiýe Respublikasyna eksport edýär. Kärhana geljekde izogam gurluşyk
serişdesiniň önümçiligini ýola goýmagy meýilleşdirýär.

EKOLOGIÝA TAÝDAN ARASSA ÖNÜMLER
Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzda içerki bazar we eksport üçin ýoka
ry hilli, ekologiýa taýdan arassa önümçilikleri döretmek hem-de ilatyň iş bilen
üpjünçiligini ýokarlandyrmak bilen bagly bimöçber tagallalaryndan ruhlanýan
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň alyp
barýan işleri barha rowaçlanýar. Muňa «Sabyrly ussat» hususy kärhanasynda
ýerine ýetirilýän işler hem şaýatlyk edýär.
2016-njy ýylda döredilen bu kärhanada PET (polietilentereftalat) übtükleri öndürilýär.
Bu önümler mebel, dokma önümçiliginde giňden ulanylýar. Kärhananyň Hytaý Halk Res
publikasynyň döwrebap enjamlary bilen üpjün edilmegi aýda 500 — 600 tonna polietilen
önümlerini gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýär. «Sabyrly ussat» hususy kärhanasynyň
işçi-hünärmenleri bu wajyp wezipä mynasyp jogap berip, ulanyşdan galan polietilen gap
lary, gutulary toplaýarlar. Soňra bu önümler kärhanada arassalanyp, gaýtadan işlenilýär.
Önümçilikde işleriň awtomatik usulda alnyp barylmagy önümleriň ýokary hilli taýýarla
nylmagyna şert döredýär. Munuň özi hususy kärhananyň öndürýän önümlerine içerki we
daşarky bazarda islegleriň barha artmagyna ýardam edýär. PET übtükleri Russiýa Fede
rasiýasyna, Eýran Yslam Respublikasyna, Özbegistan Respublikasyna eksport edilýär.

Türkm en ist an yň Min istrler Kab in et i
niň 14-nji ýanwarda sanly ulgam arkaly
geçirilen nobatdaky mejlisinde hormatly
Prez id ent im iz iň gol çek en Kar ar yn a la
ýyklykd a, Saglyg y gor aý yş we derm an
senagaty ministrligine Lebap welaýatynyň
Türkmenabat şäherinde Saglygy goraýyş
we derman senagaty ministrliginiň «Türk
mendermansenagat» birleşiginiň S.A.Ny
ýaz ow adynd ak y «Buý an» obas en ag at
toplumynyň buýan köküni gaýtadan işläp,
ýylda 390 tonna arassalanmadyk glisirrizin
turşusyny öndürýän kärhanasyny ýanaşyk
ýerlerini abadanlaşdyryp gurmak barada
«Mizemez gadam» hususy kärhanasy bilen
şertnamany, kärhana üçin elektrik, aragat
naşyk, gaz, suw üpjünçiliginiň hem-de la
gymyň meýdançadan daşarky eltiji inžener
ulgamlarynyň we desgalarynyň taslamalaryny düzmek, durkuny täzelemek ýa-da täzelerini
gurmak hem-de olary umumyşäher ulgamyna birikdirmek işlerini ýerine ýetirmek şertinde
baglaşmaga ygtyýar berildi.
Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynyň çäginde ýerleşýän «Mizemez gadam» hususy
kärhanasy 1994-nji ýylda döredilip, şondan tä 2007-nji ýyla çenli onuň işçi-hünärmenleri,
esasan, bişen we beton kerpiç ýaly gurluşyk serişdelerini öndürmek bilen meşgullandy.
2007-nji ýyldan soňra bolsa olar Lebap welaýatynyň çäginde-de, ýurdumyzyň beýleki kün
jeklerinde-de gurluşyk işlerini ýerine ýetirip başlaýarlar.
Kärhanada alýuminden penjirelerdir gapylar, demir germewlerdir haýatlar, gury gurlu
şyk garyndylary, suw esasly emulsiýalar, kafel üçin ýelimler, bişen kerpiç ýaly gurluşyk
serişdeleri hem öndürilýär. 2018-nji ýylda gidroizolýasiýa örtükleriniň önümçiligi hem ýola
goýuldy. Magdanlyda bu gurluşyk serişdesi üçin gerekli çig mal bolan üwelen hek hem
kärhananyň özünde öndürilýär.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň bu kärhanasynda
işçi-hünärmenleriň 150-ä golaýy zäh
met çekýär. Çig mal we taýýar önümler
ammarlary, önümçilik, marketing-satyş
bölümleri bolan kärhanada işler gow
şamaýan depginlerde ýerine ýetirilýär.
Önümler Özbegistan Respublikasy,
Türk iý e Resp ublik as y ýaly birn äç e
ýurtlara eksport hem edilýär. Geljek
de bolsa «Mizemez gadam» hususy
kärhanasynyň agzybir işgärleri önüm
çiligini has-da giňeltmegi, jaýlaryň içki
we daşky boýaglaryny hem öndürmegi
maksat edinýärler.

GURLUŞYK SERIŞDELERINIŇ ÖNÜMÇILIGI
Ýurdumyzda ýerli çig mallardan taýýarlanylýan gurluşyk serişdeleriniň
möçberlerini artdyrmaga hem-de olaryň görnüşlerini köpeltmäge goşant
goşýan önümçilikleriň biri-de, «Ak gaýa» hojalyk jemgyýetidir. Mälim bol
şy ýaly, hojalyk jemgyýeti 2018-nji ýylda gurluşyk gury garyndy önümlerini,
2019-njy ýylda bolsa gipsokarton öndürip başlady.
Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy et
rabynyň Akdaş şäherçesinde ýerleşýär. Önümçilikde çig mal hökmünde kärhananyň
golaýynda ýerleşýän känden gazylyp alynýan kalsit ulanylýar. Kärhanada Türkiýe Res
publikasynyň we beýleki ýurtlaryň döwrebap enjamlarynyň ornaşdyrylmagy, bu ýerde
ýylda 8 million inedördül metr gipsokarton, 78 müň tonna gurluşyk gury garyndy önüm
leri öndürmäge mümkinçilik berýär. Ähli önümçilik ulgamy awtomatlaşdyrylyp, operator
tarapyndan dolandyrylýar. Önümiň hilini barlaýan barlaghana, kompressor gurnamasy,
transformator podstansiýasy, taýýar önümleri gaplaýan bölüm, olary saklamaga niýetle
nen ammar bar. Häzirki wagtda kärhanada 50-ä golaý hünärmen zähmet çekýär.
Gurluşyk serişdelerini öndürmekde öňdebaryjylaryň biri hökmünde tanalýan «Ak gaýa»
hojalyk jemgyýeti öz öndürýän önümleri bilen halkara bazarda mynasyp orun tapmagyň
hötdesinden geldi. Şonuň esasynda Azerbaýjan Respublikasy, Täjigistan Respublikasy,
Russiýa Federasiýasy ýaly daşary ýurtlaryň birnäçesine eksport ýola goýuldy.
Geçen ýylyň degişli görkezijileri boýunça kärhanada gury garyndynyň 22400 tonnadan
gowragy, gipsokartonyň 377951 inedördül metri öndürildi. «Türkmenistan — parahat
çylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylyny ýokary görkezijiler bilen jemlän kärhananyň
zähmetsöýer işgärleri «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyny hem ajaýyp zähmet üstün
liklerine beslemegi maksat edinýärler.
Sahypany taýýarlan Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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HYZMAT ULGAMY

«NURLAND» HARYT NYŞANLY
DÖWREBAP EŞIKLER
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
Nurmämmet Nurmämmedow köp
ýyllyk iş tejribesi esasynda «Bi
çüw» hojalyk jemgyýetinde erkekler
üçin niýetlenen «Nurland» haryt ny
şanly egin-eşikleri tikip taýýarlaýar.
1996-njy ýyldan tikinçilik işine girişip ugran telekeçi häzirki wagtda halkyň arasynda
uly islegden peýdalanýan erkek penjek-jalbarlarynyň, köýnekleriniň, gyş eşikleriniň
dürli görnüşlerini halkymyza hödürleýär. 2016-njy ýylda «Biçüw» hojalyk jemgyýetiniň
döredilmegi bilen bolsa, «Nurland» haryt nyşanly egin-eşiklere bolan isleg has-da
artdy. «Kämillige yhlas» şygary bilen zähmet çekýän tikinçilik bölüminiň ezber elli
tikinçileri müşderileriň islegini kanagatlandyrmak üçin tutanýerli zähmet çekýärler.
Italiýa Respublikasyndan, Türkiýe Respublikasyndan çig mal hökmünde getirilýän
matalar ýokary hilliligi, jana ýakymlylygy bilen aýratyn tapawutlanýar.
Häzirki wagtda kärhananyň Aşgabat şäherinde ýerleşýän tikinçilik bölüminde ezber
elli tikinçileriň 70-e golaýy zähmet çekýär. «Nurland» haryt nyşanly egin-eşikler işine
ussat tikinçiler tarapyndan Ýaponiýanyň «JUKI» korporasiýasynyň tikin maşynlarynda
elde tikilýär. Egin-eşikleriň elde tikilmegi olaryň hilini has-da ýokarlandyrýar.
Müşderileriň buýurmasy esasynda we döwrebap ölçeglere görä tikilýän eşikler ilat
arasynda uly islegden peýdalanýar. Taýýar egin-eşikler hormatly Prezidentimiziň Şa
gadamy bilen açylan «Aşgabat» söwda-dynç alyş merkezinde ýerleşýän dükanda
halkymyza hödürlenýär.
«Biçüw» hojalyk jemgyýetiniň ussat tikinçileri öz hünärini yzygiderli kämilleşdirip,
täze ülňüleriň üstünde işleýärler. Olar eşiklerde milliligiň döwrebap biçüwler bilen saz
laşmagyna hem uly üns berýär.

ÖÝLERIMIZIŇ BEZEGI
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agzasy
Gülaýym Nowruzaliýewanyň
2000-nji ýyldan bäri ýolbaşçylyk
edýän tikinçilik öýünde ýaşaýyş
jaýlary üçin ýokary hilli, owadan
perdeleri buýurmalar esasynda ti
kip taýýarlaýarlar. 10-a golaý ezber
elli tikinçi gelin-gyzlaryň zähmet
çekýän tikinçilik öýünde jaýyň öl
çegine we müşderiniň islegine görä
taýýarlanýan perdeler halk içinde
uly islegden peýdalanýar.
Tikinçilik öýünde tikilýän perdeleriň ma
talary Türkiýe Respublikasyndan getirilýär.
Perdeler Ýaponiýanyň «JUKI» korporasiýa
synyň tikin maşynlarynda tikilýär. Tikinçilik öýi
ýurdumyzda we daşary ýurtlarda geçirilýän
sergilere yzygiderli gatnaşýar. Belarus Res
publikasynda, Gruziýa Respublikasynda,
Türkiýe Respublikasynda geçirilen sergilerde
daşary ýurtlular tikinçilik öýüniň perdelerine
ýokary hilli baha berdiler. Ýurdumyzda medeni
we durmuş maksatly gurulýan köp s
 anly des
galaryň içki bezegi bolan perdeleri tikmekde
tikinçilik öýi aýratyn tapawutlanýar.

TELEKEÇILIK

ÝOKARY HILLI ÖNÜMLER
Ýurt Garaşsyzlygymyzyň ilkinji ýyllarynda, has takygy, 1993-nji ýylda esas
landyrylan «Parahat» hususy kärhanasy tebigy miwe şireleriniň, konsentrat
laryň, çaýlaryň, gazly içgileriň, miwe-gök önüm pýureleriniň, pomidor goýult
masynyň, süýt we et önümleriniň dürli görnüşlerini öndürýär. Hususy kärhana
Ýewropa döwletleriniň öňdebaryjy kompaniýalarynyň kämil tehnologiýalary bilen
enjamlaşdyrylyp, bu ýerde ýüzlerçe işgär zähmet çekýär.
«Parahat» hususy kärhanasynyň miwe
şireleri, konsentratlary düzüminde GMO,
reňk berijileri, konserwantlary saklamaýar.
Olaryň çig maly hökmünde ekologiýa taýdan
arassa, ter we datly miweler saýlanyp alyn
ýar. Munuň üçin ýerli oba hojalykçylardan
şertnama esasynda ter we datly miweleriň
uly möçberi satyn alynýar. Tomus paslynda
müňlerçe tonnadaky çig maldan, gök we
miwe önümlerinden ýygnalyp alnan kon
sentratlar konditer önümlerini öndürýän ýerli
telekeçiler tarapyndan satyn alynýar we da
şarky bazarlara eksport edilýär. 2021-nji ýy
lyň dowamynda konsentrat taýýarlamak üçin
5 müň tonnadan gowrak üzüm, 2 müň 600
tonnadan gowrak pomidor, 600 tonnadan
gowrak kädi, 20 tonnadan gowrak şetdaly,
600 tonnadan gowrak alma, 45 tonnadan
gowrak armyt çig mal hökmünde peýda
lanyldy. Taýýar konsentratlar Gazagystan
Respublikasyna, Russiýa Federasiýasyna,
Italiýa Respublikasyna eksport edildi.
«Parahat» hususy kärhanasynda «Ýeser

«ERTEKINIŇ» ISLEGLI BUZGAÝMAKLARY
Türkmenistanyň Senagatçylar we teleke
çiler birleşmesiniň agzasy Aşot Pogosýanyň
ýolbaşçylyk etmeginde buzgaýmagyň dürli
görnüşlerini öndürýän «Erteki» hususy kär
hanasy 20 ýyla golaý wagt bäri ilata hyzmat
edýär. Hususy kärhanada her günde 2 ton
nadan gowrak buzgaýmak öndürilýär.
«Erteki» hususy kärhanasynda «Kapriz»,
«Bagtyýarlyk», «Berkararlyk», «Telpejik»,
«Balam», «Towşan», «Arzuw», «Olimp»,
«Plomb ir» ýaly buzg aým aklar yň 30-dan
gowrak görnüşi öndürilip, ilatyň içinde gyz
gyn garşylanýar. Ýurdumyzda geçirilýän
sergilerde bu kärhananyň önümlerine ýokary
baha berilýär. Doňdurmalar ekologiýa taýdan
arassa önümlerden taýýarlanýandygy bilen
aýratyn tapawutlanýar.
«Balam» haryt nyşanly çagalar üçin ni
ýetlen en dor agly buzg aým aklar aýr at yn
geçginli haryt hasaplanýar. Daşy şokolad
örtügi bilen örtülen, içi doragly buzgaýmak
laryň aýda onlarça tonnasy öndürilýär. Dürli
agyrlykdaky buzgaýmak tortlarynyň birnäçe

HIMIKI ARASSALAÝYŞ 
HYZMATLARY ÖSDÜRILÝÄR
Arassaçylyk we tämizlik sagdyn durmuş ýörelgeleriniň esasy özenidir.
Soňky döwürde ýurdumyzda raýatlarymyza arassaçylyk hyzmatlaryny
hödürleýän kärhanalaryň sany barha artýar. Şolaryň biri hem «Maýam»
himiki arassalaýyş kärhanasydyr.
2014-nji ýyldan bäri hereket edip gelýän kärhana
durmuş hyzmatlary pudagynda dokma önümleriniň ähli
görnüşlerini, ýörite geýimleri, toý köýneklerini, aýakgap
lary, torbalary, çaga arabalary, halylary, mebelleri himiki
arassalamak, ýuwmak we ütüklemek boýunça hyzmat
laryň giň gerimini hödürleýär. Kärhanada arassalanan
geýimleri, mebelleri, halylary müşderileriň öýüne ýa-da
edarasyna mugt eltip bermek hyzmatyny ýerine ýetirýän
ýörite topar hem bar.
Italiýa Respublikasynyň, Ýaponiýanyň, Germaniýa
Federatiw Respublikasynyň häzirki zaman enjamlary ornaşdyrylan kärhanada aras
salaýyş işleri boýunça Ýewropanyň öňdebaryjy şereketleriniň serişdeleri ulanylýar.
Kärhananyň himiki arassalaýyş hyzmatlary boýunça dünýäde öňdebaryjy gurama
laryň biri bolan halkara DLI International® instituty bilen hyzmatdaşlyk edýändigi örän
buýsandyryjydyr. 2020-nji ýylyň maý aýynda ISO 9001:2015 halkara güwänamasyny
almaklygy kärhananyň öz hyzmatlaryny örän ýokary hil derejesinde ýerine ýetirýän
diginden habar berýär.
«Maýam» himiki arassalaýyş kärhanasynyň esaslandyryjysy Maýa Myradowa
Amerikanyň Birleşen Ştatlary, Germaniýa Federatiw Respublikasy, Türkiýe Respub
likasy, Özbegistan Respublikasy ýaly döwletlerde bu ugurdan yzygiderli tälim alýar
we tejribe toplaýar. Bu bolsa kärhananyň hyzmatlarynyň dünýä ülňülerine laýyk gel
megine ýardam edýär. Şeýle-de kärhana ýurdumyzda geçirilýän halkara sergilerine
hem işjeň gatnaşýar.
«RYSGAL»

je» haryt nyşanly çaga pýureleri 6 aýlykdan
ýokary çagalar üçin niýetlenen bolup, ol
Merkezi Aziýada çaga iýmitlerini öndürýän
iri önümçilikleriň biri hasaplanýar. Taýýar
önümler söwda merkezlerinde we ak ba
zarlarda halkymyza ýetirilýär we Russiýa
Federasiýasyna eksport edilýär.  «Parahat»
hus us y kärh an as yn yň işg ärler i geljekd e
hem hormatly Prezidentimiziň hususyýetçi
lige döredip berýän giň mümkinçiliklerinden
peýdalanyp, önümçiligini giňeltmegi we täze
önümleri öndürmegi maksat edinýär.

(Başlangyjy gazetiň geçen
sanlarynda)

BAÝLYGA ELTÝÄN
KANUNLAR
Siziň ýaşaýan Zeminiňiz
— özüňiz hem, töweregiňiz
däki zatlaryň hemmesi hem
— materiýanyň mikroskopiki
bölejikleriniň birigip, tertipli
görnüşde gurnalmagyna geti
ren ewolýusion üýtgeşmäniň
netijesidir.
Galyberse-de, bu pikir gür
rüňsiz wajypdyr — bu Zemin
hem-de siz iň bed en iň iz iň
ençeme milliard öýjükleriniň
her biri, materiýanyň her bir
atomy duýulmaz derejedäki
energiýa görnüşinde (forma
da) başlanandyr.

görnüşleri hem ilat arasynda uly islegden
peýdalanýar. «Erteki» hususy kärhanasynyň
agzybir işgärleri «Halkyň Arkadagly zamana
sy» ýylynda önümleriň ýokary hilini saklap,
olaryň görnüşlerini has-da artdyrmagy mak
sat edinýärler.

Isleg pikir tirpildisidir! Pikir
tirpildileri — bu energiýanyň
görnüşleri (formalary). Pikir
tirp ild is ind en — pula eýe
bolm ak isleg ind en başlan
halatyňyzda siz bir «zady» öz
hyzmatyňyzda goýýarsyňyz.
Hut şol «zadyň» kömegi bi
len tebigat bu Zemini hem-de
älemiň ähli maddy görnüşleri
ni (formalary), şol sanda pikir
tirp ild is in iň her ek et edý än
bedenini we beýnisini ýara
dypdyr.
Üýtgewsiz kanunlara eýe
rip, siz emläk toplap bilersi
ňiz. Ýöne ilki bilen siz bu ka
nunlar bilen tanyşmalysyňyz
we olard an peýd alanm ag y
öwrenmelisiňiz. Görkezilen
ýörelgeleri (prinsipleri) gaýta
lamak we olara mümkin bolan
ähli nukdaýnazardan gara
mak ýoly bilen, awtor size
baýlyga eýe bolmagyň syryny
açmagy umyt edýär. Näçe
geň hem paradoksal bolup
görünse-de, bu «syr» — asla
syr däl. Tebigatyň özi ýaşap
ýören Zeminimizde, görüp bil
ýän ýyldyzlarymyzda, plane
talarymyzda, ýokarymyzdaky
we daş-töweregimizdäki tebi
gy hadysalarda, ot-çöpleriň
her bir baldajygynda hem-de
ýaşaýşyň her bir görnüşinde
ony bize açyp görkezýär.

Sona HALYKOWA.
«Rysgal».
Bu ýörelgeler (prinsipler)
hyýalyň nähili hereket edýän
ligine düşünmäge size kömek
eder. Birinji gezek okanyňyz
da düş ün en zad yň yz y öz
leşdiriň; soňra, ýagny kitaby
gaýtadan okap, ony içgin öw
reneniňizde, siz nämedir bir
zadyň bolup geçenligine göz
ýetirersiňiz, şonda siz has
köp derejede we tutuşlaýyn
alanyňda giňişleýin düşüner
siňiz. Esasy zat, iň bolmanda,
üç gezek okap çykýançaňyz,
saklanmaň, asla şübhelen
män, kitaby öwrenmegiňizi
dowam ediň. Sebäbi şondan
soň siz eýýäm saklanmagam
islemersiňiz.
HYÝALDAN IŞ ÝÜZÜNDE
NÄHILI PEÝDALANMALY
Ideýalar — ähli emläkleriň
başlangyjy. Ideýalar — hyýa
lyň önümi. Hyýalyň baýlyga
tarap ýol çekmäge nähili kö
mek edýänligine dahylly anyk
bir maglum at y biz e hab ar
berer diýen umyt bilen, geliň,
uly baýlyk getiren, oňat belli
bolan ideýalaryň birnäçesine
seredip geçeliň.
(Dowamy bar)

Terjime eden
Orazmyrat MYRADOW.
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HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

Okyjylarymyzyň isleglerini göz
öňünde tutup, kanolanyň ösdürilip
ýetişdirilişi dogrusyndaky makalany
dykgatyňyza ýetirýäris.
Kanola güýzlük arpa ýaly ekilip, edil şonuň
ýaly hem kombaýn bilen orulýar. Idegi, umuman,
ähli işleri mehanizmler bilen ýerine ýetirilýändigi
sebäpli, düşewüntli tehniki ekin hasaplanýar.
Şonuň üçin hem Ýewropa ýurtlarynda 20 ýyldan
bäri, Aziýa ýurtlarynda (Hindistan, Hytaý, Öz
begistan, Gazagystan) bolsa 10 ýyldan bäri her
ýylda ekilýän möçberi 20—30  göterim artýar.
Kanola ýumşak toprakly ýere ekilip, oňat idegi
ýetende, her gektardan 5-6 tonna çenli hasyl ber
ýär. Dänesiniň ýaglylygy 40—50 göterim bolup,
ýagynyň hili künji, zeýtun ýaglary bilen bäsleşip,
günebakaryňkydan has gowy hasaplanýar. Dä
nesiniň düzüminde 20—25  göterim protein bo
lansoň, künjarasy jüýjeler we oba hojalyk mallary
üçin örän oňat iým hasaplanýar.
Ekilişi: 15 — 30-njy sentýabr aralygynda her
gektara ýumşak toprakly ýerlerde 5—6 kilogram,
gaty toprakly ýerlerde 8—10 kilogram tohum dä
ne ekiji gurallaryň kömegi bilen ekilýär. Güýzlük
ekinlerden boşan ýerlere ekilende, öňki ekinden
ýere gaçan tohumlary gögerdip ýok etmek üçin

Muhammetmyrat ÝEMŞIKOW,
telekeçi.

PAWLOWNIÝA AGAJY

Ýurdumyzda bag nahallaryny ös
dürip ýetişdirmek, bezeg agaçlaryny
köpeltmek, daşary ýurtlardan getiril
ýän agaçlary toprak-howa şertlerimi
ze uýgunlaşdyrmak ugrunda giň ge
rimli işler alnyp barylýar. Bu asylly
işlere Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň agza
lary hem öz mynasyp goşantlaryny
goşýarlar. Şolaryň biri hem telekeçi
Arslan Nurgeldiýewdir.
Telekeçi Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň çäginde pawlowniýa nahallary
ny ösdürip ýetişdirýär. Ol 2019-njy ýyldan
bäri bu agajy ösdürip ýetişdirmek bilen
meşgullanyp gelýär. Arslan Nurgeldiýew
geçen ýyl pawlowniýa agajynyň 400 müň
düýp nahalyny ösdürip ýetişdiren bolsa,
«Halk yň Ark ad agly zam an as y» diý lip
yglan edilen 2022-nji ýylda bu agajyň
1 million düýbüni ýetişdirmegi meýilleş
dirýär. Bu ugurda häzirki wagtda «Ezber
daýh an» hus us y kärh an as yn a deg işli
bolan 1,5 gektar meýdany eýeleýän ýy
ladyşhanada tebigatyň täsin agaçlarynyň
biri bolan pawlowniýa agajynyň tohumyny
ekmek işlerine girişildi. Ýanwar aýynyň

başyna ekilip, ýyladyşhana şertlerinde
ýet işd ir ilý än pawlown iý a nah allar yn a
wagtly-wagt ynd a ideg işler i geç ir ilý är,
dökün bilen iýmitlendirilýär, damjalaýyn
usulynda suwarylýar.
Aprel aýynda bolsa, ýaşajyk bag nahal
lary ýyladyşhanadan açyk meýdana çyka
rylyp, topraga ekilýär. Pawlowniýa agajy
1 ýylda 5 metr töweregi boý alýar. Ýaş
pawlowniýa nahallary ýurdumyzyň husu
sy kärhanalary tarapyndan satyn alynýar.
Telekeçi geljekde nahallary daşary ýurtlara
eksport etmegi hem maksat edinýär.
Ýer i gelend e belles ek, pawlown iý a
agajynyň ekologiýany gowulandyrmakdan
başga-da, halk hojalygynyň dürli pudakla
ryndaky ähmiýeti uludyr. Onuň iri ýaprak
lary kislorod bölüp çykarýar, goýy kölegesi
bolýar. Şeýle hem bu ýapraklar mallar
üçin ýokumly iým bolup hyzmat edýär. Bu
gymmatly agaç derman senagatynda hem
peýdalanylýar. Onuň ýapragyndan alynýan
ekstrakty kosmetologiýada ulanylýar. Paw
lowniýa agajy gurluşyk serişdesi bolup,
ondan mebeller, saz gurallary, oýnawaçlar,
penjiredir gapylar ýasalýar. Şeýle-de ol
sellýuloza, bioetanol önümçiliginde hem
giňden peýdalanylýar.
Mahlasy, pawlowniýa agajyny ösdürip
ýetişdirmek düşewüntli bolup, ol geljegiň
agajy hasaplanylýar.

HORMATLY RAÝATLAR!
«RYSGAL» PAÝDARLAR TÄJIRÇILIK BANKY
AŞAKDAKY KARZLARY HÖDÜRLEÝÄR:
MAŞGALA KARZY

TALYP KARZY

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

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

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

S/b 101731005495

GÜÝZLÜK RAPS
(KANOLA)

ýerleri suwaryp, 25—30 santimetr çuňlukda sü
rüp, tekizläp, keşläp ekmeli.
Döküni: tekizlemeden soňra her gektara fi
ziki agramda 300 kilogram fosfor, 200 kilogram
karbamid, 50 kilogram kaliý dökünlerini bermeli.
Soňra I-II ösüş suwlarynyň öň ýanynda hem
200—250 kilogram karbamid ýa-da selitra ber
meli. 12-nji fewralda gülläp başlaýan döwri hem
witaminler bilen iýmitlendirmeli.
Suwarylyşy: ilkinji gögeriş suwy ýumşak
ýerlerde tagt edilip berilse, tagt suwuň yzgaryna
sentýabr aýynyň aýagynda gögeriş alynsa gowy.
Gaty ýa-da şortap ýerlere ekilende, 2 gezek yzlyyzyna suwaryp, gögeriş alsaň hem bolýar. Ýöne
ekiniň üstünde 12 sagatdan köp suw durmaly däl.
Gyşa çenli 10—12 ýaprak dörese, onda şonça-da
hasyl şahalary döräp, her gektardan 5-6 tonna
çenli hasyl alyp bolýar. Ýazyna howanyň, ygalyň
gelşine görä 2-3 gezek suw tutmaly. Tümmül
suwy doly gülläp, hasyla durandan soň tutulýar.
Suwaryş akabalarynyň arasy 200—250 metrden
(ýeriň ýagdaýyna görä) köp bolmaly däl. Pelleri
ni, çillerini diňe dikligine 15—20 metrden çekip,
kese pelleri çekmejek bolmaly (dökün, witamin,
himiýa serişdeleri berlende we ýygym işlerinde
päsgelçilik döretmez ýaly).
Gögerenden tä gülläp gutarýança zyýan
keşlerden goramak üçin irginsiz gözegçilikde
saklamaly. Zyýankeşler görnüp başlandan, olara
garşy az mukdarda himiýa serişdelerini ulanmak
arkaly öňüni alyp bolýar. Wagtynda olaryň öňüni
almasaň, soňra köp zyýan ýetirýär.
Ýygnalyşy: arpa ekini bilen deň ýetişýär.
20—25-nji maýda kombaýnlar bilen ýygnalýar.
Ýygnalan uşak gara däneleri, mümkin bolsa,
kölegede guratmaly we arassalamaly. Kölegede
guradyp bolmadyk ýerinde tizden-tiz dörüp, Gü
nüň şöhlesinden gorap saklamaly we 2-3 günden
köp haltada saklasaň, ýaglyk hili bozulýar. Şonuň
üçin hem kanola hasylyny ýapyk jaýlarda, halta
syz saklamaly.
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Rysgal

«TÜRKMENBIZNESKONSALTING»
HUSUSY KÄRHANASY
gysga wagtda aşakdaky
hyzmatlary amala aşyrýar:
kärhanalary bellige almak,
gaýtadan bellige almak;
● kärhanalaryň ýapylmagy bilen
bagly resminama işleri;
● täjirçilik meýilnamalaryny
taýýarlamak;
● tehniki ykdysady
esaslandyrmasyny taýýarlamak;
● maýa goýum taslamalary
taýýarlamak.
●

Salgymyz: Aşgabat şäheri,
D.Azady köçesiniň 51-nji jaýy.
Telefon belgilerimiz:
(+993 65) 65-99-29,
(+993 65) 55-91-18.
S/b: 102211003951

«INNOVAPAK» PLASTIK GAPLARY —
ÝOKARY HILLI HEM DÖWREBAP

Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň
Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 602-nji jaýy.
Telefon belgimiz: (+993 64) 96-53-53.
www.innovapak.com

S/b 601131000830
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Türkmenistanyň
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telekeçiler birleşmesi.
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Telefon: 21-23-57.
Indeksi - 69510.

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

Gazetiň çap edilişiniň
hiline Türkmenistanyň
Metbugat merkezi jogap
berýär.
Tel.: 39-95-36.
A — 108665.

Bahasy 1 manat 55 teňňe.

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

Bildirişleriň we
mahabatlaryň
mazmunyna
onuň eýesi
jogap berýär.

