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DÖWLET BAŞTUTANYMYZ
NOBATDAKY ÝAŞAÝYŞ JAÝ
TOPLUMYNYŇ AÇYLYŞYNA
GATNAŞDY
24-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow paý
tagtymyzyň Bagtyýarlyk etrabynyň Çoganly ýaşaýyş toplumyndaky Içeri
işler ministrliginiň Mälikguly Berdimuhamedow adyndaky ýaşaýyş jaý
toplumynyň nobatdaky tapgyrynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedow şu ýylyň 19-njy martyn
da paýtagtymyzdaky Ruhyýet köşgünde iň
ýokary döwlet wezipesine girişmegi myna
sybetli geçirilen dabaradaky çykyşynda
halkymyzyň abadan durmuşynyň üpjün
edilmegini, raýatlaryň hukuklarynyň we
bähbitleriniň goralmagyny döwlet syýasa
tynyň esasy ugurlarynyň hatarynda kesgit
läp, «Her bir maşgalany häzirki zaman öýi
ýa-da jaýy bilen üpjün etmek meniň esasy
aladalarymyň biri bolar» diýip nygtady.
Ir bil en h or m atl y Pr ez id ent im iz
Serdar Berdimuhamedow paýtagtymyzyň
dem irg az yk künjeg ind äk i baýr amç ylyk
dab ar as yn yň geç ir ilý än ýer in e bardy.
Ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy eda
ralarynyň ýolbaşçylary we köp sanly da
bara gatnaşyjylar döwlet Baştutanymyzy
mähirli garşyladylar. Ýurdumyzyň Ýaragly
Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy Serdar
Berdimuhamedowa Ministrler Kabinetiniň
Başlygynyň orunbasarynyň wezipesini
ýerine ýetiriji, Döwlet howpsuzlyk geňeşi
niň sekretarynyň wezipesini ýerine ýetiriji
Ç.Amanow hasabat berdi.
Dab ar an yň geç ir ilý än ýer in e bar
ýark a, horm atly Prez id ent im iz Serd ar
Berdimuhamedow ussat sazandalaryň

we ata Watanymyzy wasp edýän aýdym
çylaryň çykyşlaryna tomaşa etdi. Şondan
aňyrr akd a beh işd i ahalt ek e bed ew in e
atlan an çap yks uw arlar öwüsý än ýeliň
ugruna parlaýan Türkmenistanyň Döwlet
baýdagyny ellerinde saklap, öz ussatlyk
laryny görkezdiler. Bularyň ählisi gadymy
milli däplere ygrarly bolan Türkmenistanyň
häz irk i döw ürd e okg unly ösý änd ig in iň
hem-de rowaçlyk ýolunda bedew bady
bilen ynamly öňe barýandygynyň aýdyň
nyşanydyr.
Horm atly Prez id ent im iz med en i çy
kyşlar üçin niýetlenen merkezi sahnanyň
ýanynda saklandy we IIM-niň harby gul
lukçylaryndan düzülen aýdym-saz topar
larynyň çykyşlaryna tomaşa etdi.
Soňra döwlet Baştutanymyz täze ýaşa
ýyş jaý toplumynyň Dolandyryş binasynda
mähriban atasy, içeri işler edaralarynyň
hormatly weterany, durmuş we zähmet
ýoly, ýaş nesilleri, türkmen esgerlerini
watansöýüjilik, ata Watanymyza, halky
myza birkemsiz gulluk etmek ruhunda
terbiýelemekde nusgalyk görelde bolan
Mälikguly Berdimuhamedowyň güberçek
görnüşindäki heýkeline tagzym etdi.
(Dowamy 2-nji sahypada)

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
25-nji martda hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sanly
ulgam arkaly Ministrler Kabinetiniň mejlisini geçirdi. Onda Ministrler Ka
binetiniň täze düzümini düzmek bilen bagly meselelere hem-de resmina
malaryň taýýarlanan taslamalaryna seredildi. Şeýle hem ýurdumyzyň dur
muşyna degişli möhüm meseleleriň birnäçesi ara alnyp maslahatlaşyldy.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň gün terti
bini yglan edip, «Türkmenistanyň Ministrler
Kabinetiniň düzümini tassyklamak hakyn
da» Кarara gol çekdi.
Ministrler Kabinetiniň düzümi Ministrler
Kabinetiniň Başlygynyň dokuz orunba
saryndan, on ýedi ministrden we ýigrimi
sany pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň
ýolbaşçysyndan ybaratdyr.
Mejlisiň barşynda hormatly Prezidentimiz
oňyn iş tejribesini nazara alyp, Ç.Gylyjowy
Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň söwda
toplumyna gözegçilik edýän orunbasary
wez ip es ind e gald yrm ak bar ad a kar ar a
gelendigini aýtdy.
Şeýle hem wise-premýeriň üstüne Bi
lelikdäki türkmen-german iş toparynyň,
Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökü
metara türkmen-türk toparynyň, Ykdysady
hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türk
men-azerbaýjan toparynyň hem-de Ykdy
sady, ylmy-tehniki we medeni hyzmatdaş
lyk boýunça hökümetara türkmen-gazak
toparynyň türkmen böleginiň başlygynyň
borçlary ýüklenildi.
Bellenilişi ýaly, söwda ulgamy, hususy
telekeçilik milli ykdysadyýetimiziň örän

möhüm pudaklary bolup durýar. Biz ýurdu
myzda öndürilýän harytlaryň daşary ýurtla
ra iberilýän möçberlerini artdyrmalydyrys.
Gyzyklanma bildirýän ähli daşary ýurtly
hyzmatdaşlarymyz bilen daşary ykdysa
dy gatnaşyklarymyzy giňeltmelidiris diýip,
döwlet Baştutanymyz belledi.
Dokma senagatynyň kuwwatyny art
dyrm ak boý unç a işler i güýçlend irm ek
hem-de bu pudagy ösdürmäge döwletimiz
tarapyndan goýberilýän ägirt uly serişde
leriň öz netijelerini bermegini üpjün etmek
gaýragoýulmasyz wezipeleriň hatarynda
görk ez ild i. Görn üş i we gurluş y taýd an
könelişen dokma önümçiliklerini düýpli
döwrebaplaşdyrmak we olaryň durkuny
täzelemek, şeýle hem ýurdumyzda öndü
rilýän önümleriň möçberini artdyrmak üçin
gyssagly ýagdaýda ähli zerur çäreleri gör
mek möhümdir diýip, döwlet Baştutanymyz
aýtdy. Asyrlardan gözbaş alýan haly doka
mak sungaty hem biziň bahasyny hiç zat
bilen ölçäp bolmajak milli gymmatlyklary
myzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar diýip,
h o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedow sözüni dowam etdi we
wise-premýere degişli tabşyryklary berdi.

Söwda-senagat edarasy ýurdumyzda
öndürilýän harytlary işjeň mahabatlan
dyrmalydyr diýip, döwlet Baştutanymyz
nygt ad y we häz irk i döw ürd e düný än iň
ýokary depginler bilen ösýän döwletleriniň
hataryna doly hukukly goşulýan Garaşsyz
Türkmenistanyň gazanýan ägirt uly üs
tünliklerini giňden wagyz etmegi tabşyrdy.
Hormatly Prezidentimiz telekeçilik bara
da aýdyp, geljekde milli ykdysadyýetimizi
ösdürmekde hususy telekeçilige örän mö
hüm ornuň berilýändigini göz öňünde tutup,
döwletimiziň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň işini hemişe goldap gelen
digini we geljekde hem goldajakdygyny
belledi. Öňde duran wezipelere laýyklykda,
Döwlet haryt-çig mal biržasy ýurdumyzda
öndürilip, daşary ýurtlara iberilýän harytlary
satmak, şeýle hem harytlary ýurdumyza
iň arzan nyrhlardan getirmek meseleleri
ne örän uly üns bermelidir diýip, döwlet
Baştutanymyz belledi we ýurdumyzyň ha
ryt öndürijileriniň önümlerini köpçülikleýin
habar beriş serişdelerinde we dünýä ba
zarlarynda mahabatlandyrmak boýunça
biržanyň netijeli işlemegini ýola goýmagyň
zerurdygyny nygtady.
Döwlet Baştutanymyz degişli Permana
gol çekip, wise-premýer Ç.Gylyjowa işinde
üstünlikleri arzuw etdi.
Wise-premýer jogapkärli wezipä bel
ländigi üçin, hormatly Prezidentimize tüýs
ýürekden hoşallyk bildirip, öňde goýlan we

zipeleri üstünlikli ýerine ýetirmek üçin güýçgaýratyny gaýgyrmajakdygyna ynandyrdy.
Mejlisiň dowamynda degişli Karara gol
çekildi. Resminama laýyklykda, wise-prem
ýer Ç.Gylyjow Ahal welaýaty, wise-prem
ýer M.Muhammedow Balkan welaýaty,
wise-premýer E.Orazgeldiýew Daşoguz
welaýaty, wise-premýer Ş.Abdrahmanow
Lebap welaýaty, wise-premýer S.Toýlyýew
Mary welaýaty, wise-premýer Ç.Purçekow
Aşgabat şäheri boýunça jogapkär edilip
bellenildi.
Soňra hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň
agzalaryna ýüzlenip, täze Hökümeti bir
aýyň dowamynda düzmek baradaky ka
nuna laýyklykda, gözegçilik edýän pudak
larynyň ýolbaşçylaryny wezipä bellemek
üçin mynasyp adamlary bir hepdäniň do
wamynda hödürlemegi tabşyrdy.
Soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasary, daşary işler ministri R.Meredo
wa söz berildi. Ol Türkmenistanyň Birleşen
Milletler Guramasy bilen hyzmatdaşlygy
nyň meseleleri boýunça hasabat berdi.
Köp ýyllaryň dowamynda Türkmenis
tanyň başlangyjy bilen Birleşen Milletler
Gur am as yn yň çäkler ind e halk ar a pa
rah atç ylyg y, howps uzlyg y we durn ukly
ösüşi üpjün etmäge hem-de bütindünýä
gün tertibinde duran möhüm meseleleri
(Dowamy 2-nji sahypada)
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DÖWLET BAŞTUTANYMYZ NOBATDAKY ÝAŞAÝYŞ JAÝ
TOPLUMYNYŇ AÇYLYŞYNA GATNAŞDY
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow täze ýaşa
ýyş toplumynyň Dolandyryş binasyna bardy. Bu ýerde Mälikguly
Berdimuhamedowyň özboluşly muzeýi döredilipdir. Bu muzeý
2020-nji ýylyň 20-nji noýabrynda — Içeri işler ministrliginiň
ýaşaýyş jaý toplumynyň birinji tapgyrynyň ulanmaga berlen
gününde açyldy. Onda arhiw materiallary, dürli resminamalaryň,
şahadatnamalaryň, şol sanda harby atlar baradaky şahadat
namalaryň nusgalary, döwlet sylaglary, suratlar jemlenipdir.
Mälim bolşy ýaly, hormatly Prezidentimiziň atasy gulluk
eden döwründe ýedi gezek ýokary döwlet sylaglaryna my
nasyp boldy, «Içerki goşunlarda gullukda tapawutlanandygy
üçin» diýen döşe dakylýan nyşan bilen sylaglandy. Ol 1982-nji
ýylda içeri işler edaralarynda podpolkownik harby adynda gul
lugyny tamamlap, zähmet ýoluny Türkmenistanyň Bilim mi
nistrliginiň düzümleýin edaralarynda dürli wezipelerde dowam
etdirdi. Muzeýde içeri işler edaralarynyň hormatly weterany
Mälikguly Berdimuhamedowyň 1972 — 1975-nji ýyllarda ulanan
«GAZ-69A», 1980 — 1982-nji ýyllarda ulanan «GAZ-21» we
«WAZ-2102», şeýle hem «GAZ-69» we «RAF -997» kysymly
gulluk awtoulaglarynyň, 1977 — 1996-njy ýyllarda ulanylan
«DNEPR-II» motosikliniň hem suratlary bar. Aýratyn diwarlykda
Gahryman Arkadagymyzyň ene-atasy bilen düşen, maşgala
arhiwinden alnan suratlar, şeýle hem döwlet Baştutanymyzyň
atasynyň jemgyýetçilik işi barada gürrüň berýän suratlar ýer
leşdirilipdir. Şeýle hem bu ýerde Mälikguly Berdimuhamedowyň
goşgularyna aýratyn orun berlipdir.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň belleýşi
ýaly, türkmen esgerleriniň iň gowy däplerini mynasyp dowam et
dirjek ýaşlaryň harby watançylyk terbiýesine berilýän üns döwlet
syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolmagynda galýar.
Ýurdumyzyň baý taryhy, ata-babalarymyzyň hem-de ömrüni
Watana gulluk etmäge bagyşlan ruhubelent adamlaryň beýik
edermenligi ýaş Watan goragçylary üçin iň gowy göreldedir
diýip, ýurdumyzyň Ýaragly Güýçleriniň Belent Serkerdebaşysy
aýtdy hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçyla
ryna harby gullukçylaryň watançylyk terbiýesi boýunça işleri
ýokary derejede geçirmek bilen baglanyşykly anyk tabşyryk
lary berdi.
Döwlet Baştutanymyz binadan çykyp, bu ýerde mäkäm kök

uran tut agajyny synlady. Bu agajy nesilleriň dowamatlylygy
nyň nyşany hökmünde Gahryman Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow oturdypdy. Soňra hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow bu ýere ýygnananlaryň şowhunly
el çarpyşmalary bilen täze ýaşaýyş jaý toplumynyň merkezi
girelgesindäki toý bagyny kesdi.
Döwlet Baştutanymyz toplumyň çägi bilen gidip barşyna,
türkmen alabaýlary bilen geçirilýän türgenleşikleri synlady. Olar
çeýeligi, öwredilýän usullary ele almaga bolan ukyby hem-de
ýyndamlygy bilen türgenleşigiň ähli ugurlaryny ýokary derejede
amala aşyrýarlar. Şeýle hem bu ýerde ajaýyp ahalteke atlarynyň
gezim edýän pursatlary görkezildi.
Ynsan gylykly bedewler çapyksuwarlaryň görkezmesi bilen
dürli hereketleri ýerine ýetirdiler. Behişdi bedewler taryhyň do
wamynda türkmen halkynyň durmuşynda möhüm orun eýeläp
dir. Olar türkmen toýlarynyň we baýramlarynyň bezegidir. Ýeri
gelende aýtsak, bu ýerde görkezilýän alabaýlar we bedewler
ýurdumyzyň Içeri işler ministrligine degişli merkezlerdir toplum
larda ösdürilip ýetişdirilýär hem-de seýislenýär.
Häz irk i döw ürd e ýeld en ýüwr ük bed ewler we wep aly
alabaýlar düýpli özgertmelerdir ösüşleriň ýoly bilen ynamly
gadam urýan ata Watanymyzyň döredijilik güýjüni alamatlan
dyrýar. Halkara ahalteke atçylyk assosiasiýasynyň we Halkara
«Türkmen alabaý itleri» assosiasiýasynyň ýolbaşçysy hormatly
Prezidentimiziň yzygiderli tagallasy netijesinde gözbaşyny
asyrlaryň jümmüşinden alyp gaýdýan atşynaslyk we itşynas
lyk milli däpleri häzirki zamanyň ruhuna laýyk derejedäki ösüş
ýoluna düşdi.
IIM-niň ýaşaýyş jaýlarynyň gurluşygyny bu ministrligiň
ýanyndaky Gurluşyk birleşigi amala aşyrýar. Iki gatly kottej
jaýlarynyň her biri 5 otagdan ybaratdyr. Ýurdumyzda gurulýan
täze ýaşaýyş jaýlarynda bolşy ýaly, bularda hem ýokary dere
jeli amatlyklar esasy şert hökmünde göz öňünde tutuldy. Şol
gün täze jaýa göçüp barmak bagtyna mynasyp bolan IIM-niň
Aşgabat şäher Polisiýa müdirliginiň sürüjisi Ýazmyrat Çüliýew
hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowdan öz öýüne
hormatly myhman hökmünde gelmegini haýyş etdi.
Hormatly Prezidentimiz öýe girip, maşgala agzalaryny täze
jaý bilen gutlady we otaglaryň ýerleşdirilişi, bu ýerde maşgala
agzalary üçin döredilen şertler bilen gyzyklandy.
Täz e jaý a göç üp bar an köp çag aly maşg ala döwlet

Baştutanymyza ýurdumyzyň raýatlarynyň ýaşaýyş-durmuş
derejesini has-da ýokarlandyrmak meselelerine uly ünsi üçin
tüýs ýürekden hoşallyk bildirdi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow halkymy
zyň abadançylygy baradaky hemmetaraplaýyn aladanyň häzirki
döwürde ýurdumyzda amala aşyrylýan düýpli özgertmeleriň
esasy ugrudygyny belledi.
Döwlet Baştutanymyz harby we hukuk goraýjy edaralaryň
işgärleriniň, olaryň maşgala agzalarynyň ýaşaýyş-durmuş şertle
riniň mundan beýläk-de gowulandyryljakdygyny, olar üçin döre
dilýän ýeňillikleriň netijeliliginiň ýokarlandyryljakdygyny nygtady.
Täze jaýy synlan mahalynda, hormatly Prezidentimiz çagalar
bilen söhbetdeş boldy. Olar Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwrüni wasp edýän goşgulary joşgunly ýerine ýe
tirdiler. Bagtly maşgalanyň agzalary ähli amatlyklaryň hözirini
görüp ýaşamak üçin döredilýän şertler üçin ýene-de bir gezek
tüýs ýürekden hoşallyk bildirip, hormatly Prezidentimize hoşally
gyň nyşany hökmünde däp bolan toý düwünçegini gowşurdylar.
Döwlet Baştutanymyz Serdar Berdimuhamedow maşgala
agzalaryny täze jaýlary bilen ýene bir gezek gutlady hem-de
olara abadançylyk, bagtly durmuş arzuw edip, öý eýelerine
toý sowgatlaryny gowşurdy. Hormatly Prezidentimiz täze öýe
göçüp baranlaryň haýyşy boýunça olar bilen ýadygärlik surata
düşüp, mähirli hoşlaşdy.
Soňra döwlet Baştutanymyz ýurdumyzyň harby we hukuk
goraýjy edaralary tarapyndan ösdürilip ýetişdirilýän gök-bakja
ekinleriniňdir miweleriň, öndürilýän azyk önümleriniň sergisini
synlady.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow sergi bi
len tanşyp, harby we hukuk goraýjy edaralara degişli kömekçi
hojalyklaryň işini kämilleşdirmek boýunça mundan beýläk-de
degişli çäreleriň görülmeginiň zerurdygyny belledi. Harby gul
lugyň sport, zähmet bilen işjeň meşgullanmak arkaly sazlaşykly
utgaşdyrylmagy harby we hukuk goraýjy edaralaryň şahsy düzü
miniň saglygyny berkidip, köpasyrlyk milli däplere wepalylygyň
aýdyň subutnamasy bolup durýar diýip, döwlet Baştutanymyz
aýtdy we bu edaralaryň ýolbaşçylaryna anyk tabşyryklary berdi.
Sergini synlanyndan soň, hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow hemmelere alyp barýan işlerinde üstünlikleri
arzuw etdi we bu ýerden ugrady.
«RYSGAL»

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER KABINETINIŇ MEJLISI
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

çözmäge gönükdirilen strategik taýdan ähmi
ýetli resminamalar işlenip taýýarlanyldy we
kabul edildi. Şunuň bilen baglylykda, 2022-nji
ýyla çenli ýurdumyzyň başlangyjy boýunça
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assamb
leýasynyň 17 sany Kararnamasy kabul edildi.
Şol bir wagtyň özünde döwletimiz Birleşen
Milletler Guramasynyň 11 sany toparynyň,
komitetleriniň we geňeşleriniň agzasy bolup
durýar we olaryň çäklerinde degişli halkara
işleri amala aşyrýar.
Şun uň bilen baglylykd a, wis e-premý er,
DIM-niň ýolbaşçysy Türkmenistanyň başlan
gyjy bilen şu ýylyň 15-nji martynda Birleşen
Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasy
özün iň 76-njy sess iý as yn yň 61-nji plen ar
mejlisinde «Durnukly ösüşi gazanmak üçin
köpçülikleýin welosiped sürmegi jemgyýetçilik
ulag ulgamlaryna girizmek» atly Kararnamanyň
Milletler Bileleşiginiň ähli agza ýurtlary tara
pyndan biragyzdan kabul edilendigini habar
berdi. Bu Kararnamanyň döredijileri bolup 62
sany döwlet çykyş etdi. Mundan başga-da, Baş
Assambleýanyň ýokarda agzalan mejlisinde
Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň
Halkara söwda hukugy boýunça komissiýasy
nyň (UNCITRAL) agzalygyna 2022 — 2028-nji
ýyllar döwri üçin saýlanyldy. Ministrler Kabine
tiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler mi
nistri döwlet Baştutanymyzy Garaşsyz, Bitarap
Watanymyzyň daşary syýasatynyň nobatdaky
uly ýeňşi bilen tüýs ýürekden gutlady.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedow hasabaty diňläp hem-de
mejlise gatnaşyjylara we ähli watandaşlarymy
za ýüzlenip, häzirki döwürde eziz Watanymyz
Türkmenistanyň sebitde durnukly ösüşi we
howpsuzlygy üpjün etmekde esasy orunlaryň
birini eýeleýän, dünýäde uly abraýdan we
hormatdan peýdalanýan döwletdigini nygtady.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly, ýaňyýakynda, has takygy, şu ýylyň 15-nji martynda
Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assamble
ýasynyň 76-njy sessiýasynyň 61-nji mejlisinden
Garaşsyz ýurdumyza buýsandyryjy habarlaryň
birbada ikisi gelip gowuşdy. Bu mejlisde Türk
menistanyň başlangyjy esasynda we Birleşen
Milletler Guramasyna agza döwletleriň 62-siniň
awtordaş bolup çykyş etmeginde «Durnukly
ösüşi gazanmak üçin köpçülikleýin welosiped

sürmegi jemgyýetçilik ulag ulgamlaryna giriz
mek» atly Kararnama biragyzdan kabul edildi.
Şeýle hem Türkmenistan döwletimiz Bir
leşen Milletler Guramasynyň Halkara söwda
hukugy boýunça komissiýasynyň agzalygyna
2022 — 2028-nji ýyllar döwri üçin saýlandy.
Şunuň bilen baglylykda, hormatly Prezidentimiz
Serdar Berdimuhamedow hemmeleri ýurdu
myzyň at-abraýyny halkara derejede belende
göterýän bu möhüm ähmiýetli wakalar myna
sybetli tüýs ýürekden gutlady.
Mälim bolşy ýaly, welosiped dünýäde ekolo
giýa taýdan iň arassa, elýeterli we ygtybarly ulag
görnüşi hökmünde giňden ulanylýar. Beýleki
ulag serişdelerine garanyňda, ony dolandyrmak
hem aňsat. Welosiped sporty bolsa sportuň
ekologik taýdan arassa we gyzykly görnüşi
bolmak bilen, ilatymyzyň beden saglygyny ber
kitmekde möhüm orny eýeleýär diýip, döwlet
Baştutanymyz aýtdy.
Biz durnukly ösüşi gazanmak üçin köpçü
likleýin welosiped sürmegi wagyz etmek we
onuň jemgyýetçilik ulag ulgamyna girizilmegini
goldamak işini mundan beýläk hem maksatna
malaýyn esasda dowam ederis diýip, hormatly
Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow belledi.
Döwlet Başt ut an ym yz Türkm en ist an yň
BMG-niň Halk ar a söwd a huk ug y boý unç a
komissiýasynyň agzalygyna 2022 — 2028-nji
ýyllar döwri üçin saýlanmagy bilen bagly me
selä geçip, munuň hem möhüm ähmiýetli waka
bolup, Garaşsyz Watanymyzyň abraýyna abraý
goşandygyny belledi. Bu möhüm wakanyň Bü
tindünýä Söwda Guramasynyň Baş geňeşiniň
ýakynda geçirilen nobatdaky mejlisinde Türk
menistanyň bu gurama goşulmak baradaky ýüz
tutmasynyň Geňeşe agza döwletler tarapyndan
biragyzdan makullanyp, Türkmenistana BSG-ä
goşulýan ýurt derejesini bermek baradaky çöz
güdiň kabul edilen günlerine gabat gelmegi
bolsa aýratyn buýsandyryjy wakadyr.
Soňr a Türkm en ist an yň Milli Geň eş in iň
Halk Maslah at yn yň Başlyg y Gurbanguly
Berdimuhamedow döwlet Baştutanymyzy iň ýo
kary wezipä halkymyz tarapyndan biragyzdan
saýlanmagy bilen Türkmenistanyň Milli Geňe
şiniň Halk Maslahatynyň we Mejlisiniň adyndan
ýene-de bir gezek tüýs ýürekden gutlady.
Arkadagymyz şeýle hem wise-premýer
leri jogapkärli wezipelere bellenilmegi bilen
tüýs ýürekden gutlap, olara Türkmenistanyň
Prezidentiniň ynamyny ödäp, ýurdumyzyň,

mähriban halkymyzyň abadançylygy we ata
Watanymyzyň gülläp ösmegi ugrunda alyp
barýan işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi.
Mälim bolşy ýaly, ýurdumyza ýene-de bir
hoş habar gelip gowuşdy. Birleşen Milletler
Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy
sessiýasynyň 61-nji mejlisinde ýurdumyzyň
başlangyjy esasynda «Durnukly ösüşi gazan
mak üçin köpçülikleýin welosiped sürmegi
jemg yý etç ilik ulag ulg amlar yn a gir izm ek»
atly Kararnama biragyzdan kabul edildi diýip,
Halk Maslahatynyň Başlygy sözüni dowam
etdi. Şeýle hem Türkmenistan Birleşen Mil
letler Guramasynyň Halkara söwda hukugy
boýunça komissiýasynyň agzalygyna 2022
— 2028-nji ýyllar aralygyndaky döwür üçin
saýlanyldy. Bu eziz Watanymyzyň durmuşynda
örän uly syýasy wakadyr, ýurdumyzyň asylly
başlangyçlarynyň bütin dünýäde goldaw tap
ýandygynyň aýdyň subutnamasydyr hem-de
Bitarap döwletimiziň alyp barýan ynsanperwer
içeri we daşary syýasatynyň Milletler Bileleşigi
tarapyndan doly ykrar edilýändiginiň ýene-de
bir nyşanydyr diýip, Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow aýtdy we hemmeleri bu şan
ly waka bilen tüýs ýürekden gutlady hem-de
eziz Watanymyzy mundan beýläk-de gülledip
ösdürmek, onuň halkara abraýyny has-da
artdyrmak ugrunda alyp barýan işlerinde uly
üstünlikleri arzuw etdi.
Türkmenistan öz ösüşiniň täze tapgyryna
gadam basdy. Biz bu döwri «Berkarar döw
letiň täze eýýamynyň Galkynyşy» diýip atlan
dyrdyk. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk
Maslahatynyň taryhy mejlisinde ýakyn 30 ýylyň
dow am ynd a ýurd um yz y durm uş-ykd ys ad y
taýdan ösdürmegiň Milli maksatnamasy kabul
edildi. Geljekde göz öňünde tutulan beýik işleri
durmuşa geçirmek, täze eýýamda ata Wata
nymyzy üstünlikli ösdürmek üçin, bize täze
taslamalar, täze pikirler we täze dolandyryş
çözgütleri gerek diýip, milli Liderimiz sözüni
dowam etdi we bu işleriň ýurdumyzyň täze ýol
başçylarynyň üstüne ýüklenýändigini nygtady.
Häzirki döwürde ähli derejedäki ýolbaşçy
lara, şol sanda size Garaşsyz ýurdumyzyň we
geljekki nesilleriň ykbaly üçin uly jogapkärçilik
ýüklenýär diýip, Arkadagymyz Gurbanguly
Berdimuhamedow aýtdy. Şunuň bilen bag
lylykda, ýolbaşçylaryň döwür bilen aýakdaş
gitmelidigi, hemişe iň täze önümçilikleriň, in
nowasiýalaryň, öňdebaryjy tehnologiýalaryň,

sanly ulgamyň mümkinçilikleriniň gözleginde
bolm alyd yg y, täz e ösüşler i öňe sürm ekd e
ynamly ädim ätmelidigi, munuň üçin bolsa köp
işlemelidigi bellenildi.
Milli Geňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygy
ýolbaşçylaryň her biriniň Milli maksatnamada
göz öňünde tutulan wezipeleri öz wagtynda we
ýokary hilli ýerine ýetirip, ýurdumyzyň geljekki
ösüşiniň, halkymyzyň ýaşaýyş-durmuş dereje
siniň ýokarlanmagynyň bähbidine öz mynasyp
goşandyny goşjakdygyna berk ynam bildirip,
olary Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary wezipesine bellenilmegi bilen ýene-de
bir gezek gutlady we olara berk jan saglyk, alyp
barýan işinde üstünlikleri arzuw etdi. Soňra
Arkadagymyz Gurbanguly Berdimuhamedow
hormatly Prezidentimize özüne 1-nji aprelden
zähmet rugsadynyň berilmegi baradaky haýyş
bilen ýüz tutdy.
Şu döwürde men öz täze kitaplarymy ta
mamlap bilerdim. Şu ýyl göz öňünde tutulan
Merkezi Aziýa ýurtlarynyň we Russiýa Fede
rasiýasynyň Parlamentara forumyny, Merkezi
Aziýa ýurtlarynyň we Russiýanyň zenanlar
dialogyny we beýleki halkara çäreleri ýokary
derejede geçirmek üçin hem gowy taýýarlyk
gör erd im diý ip, Ark ad ag ym yz Gurbanguly
Berdimuhamedow belledi.
Şeýle hem dynç alyş döwründe Milli Ge
ňeşiň Halk Maslahatynyň Başlygynyň wezipe
borçlaryny wagtlaýyn ýerine ýetirmegi K.Ba
baýewiň üstüne ýüklemek baradaky haýyş
beýan edildi.
H o r m a t l y P r e z
 i d e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedow Arkadagymyzy diňläp, bu
haýyşyň kanagatlandyryljakdygyny belledi.
Soňra döwlet Baştutanymyz mejlise gatna
şyjylara ýüzlenip, durnukly ösüşi we ählumu
my parahatçylygy üpjün etmäge gönükdirilen
Türkmenistanyň başlangyçlaryny durmuşa
geçirmekde halkara parlamentara hyzmatdaş
lygyň ösdürilmegine we giňeldilmegine möhüm
orun berilýändigini nygtady.
Mejlisiň ahyrynda döwlet Baştutanymyz
Serdar Berdimuhamedow mejlise gatnaşyjy
lary Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orun
basary wezipesine bellenmegi bilen ýene bir
gezek gutlap, olara berk jan saglyk, jogapkärli
işlerinde uly üstünlikleri arzuw etdi we öňde
goýlan ilkinji nobatdaky ähli wezipeleriň abraý
bilen ýerine ýetiriljekdigine berk ynam bildirdi.
«RYSGAL»
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Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Hususy pudak üçin hem döwletimiz ähli şertleri döredýär.
Döwlet eýeçiligini hususylaşdyrmak we döwlete dahylsyz pudagy
ösdürmek döwlet syýasatymyzyň aýrylmaz bölegi bolup durýar.

TÄZE GALKYNYŞ EÝÝAMY.
TÄZE MAKSATLAR. TÄZE ÜSTÜNLIKLER.
Beýik Garaşsyzlygymyz halkymyza, döwletimize egsilmez baýlyk
lary eçildi. Aýratyn-da, onuň soňky 15 ýylynda Watanymyzyň abraýmertebesi arşa göterildi. Sebäbi milli Liderimiz ýurda baştutanlyk
eden ýyllarynda hyýallarymyzyň hem ýetip bilmedik sepgitlerine
ýetdik, asyrlara barabar işleri amal etdik. Milli telekeçiligiň binýady
nyň berkden tutulyp, ösüşlerden ösüşlere beslenmegi hem Gahryman
Arkadagymyzyň hut özüniň öňdengörüjilikli ykdysady syýasaty bilen
baglanyşyklydyr.
12-nji martda giň demokratik esaslarda
geçirilen Türkmenistanyň Prezidentiniň saý
lawlarynda halkymyz dünýäde ykrar edilen
Lid er im iziň özg ertm eler ýolun y myn as yp
dowam etdirjek Serdar Berdimuhamedowy
Prezidentlige saýlady. Munuň özi ösüşlerimi
ziň şöhratly ýolunyň ýene rowaçlyklara bes
lenjekdiginiň aýdyň alamatydyr. Bu hakykaty
19-njy martda täze döwlet Baştutanymyzyň
öz wezipesine girişmek dabarasynda öňde
duran maksatlardyr wezipeler barada sözlän
sözi ýene bir ýola aýan etdi.
Hormatly Prezidentimiz şol çykyşynda ýur
dumyzy gülledip ösdürmegiň täze tapgyrynyň
başlanýandygy, şol döwürde ilkinji nobatda
seretjek zerur meseleleri barada aýdyp, öň
de goýlan möhüm wezipelere ünsi çekdi. Şol
wajyp wezipeleriň hatarynda hususy eýeçiligi
mundan beýläk hem ösdürmek ugrundaky
tagallalaryň bolmagy hususy ulgamyň we
killerini juda begendirdi.
Ýurt Baştutanymyzyň: «Hususy pudak üçin
hem döwletimiz ähli şertleri döredýär. Döwlet
eýeçiligini hususylaşdyrmak we döwlete da
hylsyz pudagy ösdürmek döwlet syýasatymy
zyň aýrylmaz bölegi bolup durýar. Ýurdumyz
da milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda
işlejek kiçi, orta we iri tehnologik kärhanalaryň
gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barlar.
Bu bolsa ykdysady kuwwatymyzy berkitmäge
oňyn täsir eder» diýen sözleri hususy puda
gyň geljekki ösüşleriniň kepili bolup, teleke
çileriň göwünlerini galkyndyrdy.
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galky
nyşy döwründe hususy ulgamyň milli ykdysa
dyýetimizi has-da güýçlendirmek ugrundaky
goşandy juda uludyr. Geçen ýylyň netijeleri
boýunça, ýangyç we energetika toplumyny
göz öňüne tutmazdan, jemi içerki önümiň
70 göterimden gowragyny hususyýetçileriň
önümleriniň düzmegi-de milli telekeçiligiň
ykdysadyýetimizdäki paýynyň uludygynyň
alamatydyr.
Hawa, bu günki gün milli telekeçilerimiz dürli
ugurlarda öz ukyp-başarnyklaryny subut edip,
döwletimizi ösüşlerden ösüşlere ýetirýärler.
Şu nukdaýnazardan, hormatly Prezidentimiziň
ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda geljekde
edilmeli işler barada umumylaşdyryp eden şol
çykyşy hususyýetçilerimiz üçin ýolgörkeziji
bolup hyzmat eder.
Has takygy, hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow şol çykyşynda Aşgabat-siti
ýaşaýyş toplumyny, welaýatlarda täze, häzirki
zaman obalardyr şäherçelerigurmak işleriniň
geljekde hem dowam etdiriljekdigini aýtdy.
Bu sözler gurluşykçy telekeçilerimiziň mak
satlaryny has-da aýdyňlaşdyryp, wezipelerini
has-da çuňlaşdyrdy. Sebäbi soňky ýyllarda
ýurdumyzda gurulýan binalardyr desgalar,
şol sanda örän iri gurluşyk taslamalary milli
gurluşykçylarymyza ynanylýar.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z S e r d a r
Berdimuhamedowyň: «Geljekd e ýurd u
myzda energiýanyň gaýtadan dikeldilýän
çeşmelerini, şol sanda Gün batareýalaryny
öndürmegi giňden ýola goýmak we ornaşdyr
mak hem meýilleşdirilýär» diýen sözleri bolsa

milli senagatymyzy ösdürmek üçin gijelerini
gündiz edip zähmet çekýän hususyýetçileri
mize täze gözýetimleri açdy. Sebäbi senagat
ugurly hususy kärhanalarymyzyň önümçilik
kuwwaty günsaýyn özgerýär. Döwletimiziň

möhüm wezipeleriň biridir. Munuň üçin biz
dünýä standartlaryna laýyk gelýän, bäsdeş
lige ukyply, ekologik taýdan arassa, ýokary
hilli oba hojalyk önümlerini öndürýän häzirki
zaman önümçiliklerini dörederis. Beýleki
döwletlerden getirilýän harytlaryň ornuny tut
ýan oba hojalyk önümlerini özümizde giňden
öndürip, olaryň daşary ýurtlara iberilýän möç
berlerini artdyrarys» diýen sözleri obasena
gat toplumynda iş alyp barýan telekeçilerimizi
täze üstünliklere ruhlandyrdy.
H ä z i r k i w a g t d a T ü r k m e n i s t a n y ň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň oba
hojalyk, azyk we balykçylyk ugurly ýüzlerçe

senagatlaşmagynda hususy ulgamyň hem
uly paýy bar.
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy
bilen döredilen senagat zolaklarynyň, şol
sanda önümçilik kärhanalarynyň hatary bar
ha giňeýär. Munuň özi içerki bazarlary ýerli
çig malyň hasabyna özümizde öndürilýän
önümler bilen üpjün etmäge, galyberse-de,
ýurdumyzyň eksport kuwwatyny artdyrmaga
uly goşantdyr.
Şu ýerde bellemeli wajyp zadymyz, hu
susyýetçilerimiz önüm öndürenlerinde döw
rüň iň täze gazanan tehnologiýalaryndan,
«ýaşyl» ykdysadyýet ýörelgelerinden ugur
alýarlar. Döwlet Baştutanymyzyň geljegi uly
senagat önümleri bilen milli önümçilik kuw
watymyzy has-da güýçlendirmegi maksat
edinmegi hususyýetçiligiň bu ugurda has-da
rowaçlanjakdygyna şaýatlyk edýär.
Häzirki döwürde telekeçiligiň höweslendi
rilýän esasy ugurlarynyň biri-de oba hojalyk
toplumydyr. Bu gün türkmen daýhanlaryna
topraga ideg edip, ondan bol hasyl almak, al
nan hasyllary bolsa önüme, haryda öwürmek
üçin ähli mümkinçilikler döredilýär. Şol sanda
ýerli maldarlar hem ähli zerur şertler bilen
üpjün edilýär. Bu giň mümkinçilikler hususy
taraplara ýurdumyzda bazar bolçulygyny dö
redip, azyk howpsuzlygyny gazanmak ugrun
da ummasyz goşant goşmaga ýardam edýär.
Hormatly Prezidentimiziň: «Ýurdumyz
da azyk howpsuzlygyny üpjün etmek örän

agzasy azyk bolçulygy ugrunda janypkeş zäh
met çekýärler. Olar bazarlarymyzy mal eti, guş
eti, balyk we balyk önümleri, ýumurtga, süýt
we süýt önümleri, şöhlat önümleri, çörek we
çörek önümleri, konditer önümleri, agyz su
wy, alkogolsyz içgiler hem-de miwe şireleri,
ösümlik ýagy, gök-bakja önümleri, bugdaý,
pagta, gök-bakja, azyklyk däneler, miwe we
üzüm önümleri, gaplanan önümler, ary baly,
nahar duzy bilen doly üpjün edýärler.
Ýeri gelende bellesek, milli azyk önümle
rimiz hiliniň ýokarylygy, tagamynyň datlylygy,
tebigylygy, bahalarynyň elýeterliligi bilen
tapawutlanyp, daşarky bazarlarda hem uly
islegden peýdalanýar. Şonuň üçin içerki ba
zardan artýan süýji-köke, gök-miwe, bakja,
gaplanan gök-miwe önümleri, spred ýagy,
hind towuk eti, miwe şireleri, alkogolsyz içgi
ler, mäş, noýba, nohut, dary, jöwen, künji ýaly
azyklyk ekinler, şeýle hem azyk däl deri-ýüň,
mal içegeleri, miwe önümleri gaýtadan işle
nende galýan galyndylar eksporta iberilýär.
Ýokarda-da belleýşimiz ýaly, gazanylýan
ajaýyp üstünlikler telekeçilerimiz üçin döre
dilýän giň hukuk, maliýe üpjünçiliklerinden
gözbaş alýar. Oňyn şertleriň geriminiň bar
ha giňemegi juda buýsandyryjydyr. Mysal
getirip aýtsak, döwletimiziň goldaw-hema
ýaty bilen Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň oba hojalygynda iş
alyp barýan agzalary ýeňillikli şertler esa
synda baglaşylan şertnamalara laýyklykda,

Amer ik an yň Birleş en Ştatlar yn yň «John
Deere» kompaniýasynyň oba hojalyk teh
nikalarydyr enjamlarynyň ençemesi gelip
gowuşdy. Bu ýokary öndürijilikli tehnikalar te
lekeçilerimiziň döwrebap daýanjyna öwrülip,
işlerindäki üstünliklerini has-da artdyrmaga
ýardam edýär.
19-njy martda eden çykyşynda hormatly
Prezidentimiz daşary ýurtlardan ýokary ön
dürijilikli oba hojalyk tehnikalaryny we enjam
laryny satyn almak üçin maýa goýumlaryň
möçberiniň has-da artdyryljakdygyny aýtdy.
Munuň özi ýurdumyzyň azyk garaşsyzlygyny
üpjün etmekde alnyp barylýan işleriň badyna
bat goşuljakdygynyň alamatydyr.
Telekeçilik işiniň barha rowaçlanmagyny
şertlendirýän esasy aýratynlyklaryň biri-de,
her bir önümç ilikd e täz e usullar yň, käm il
tehnologiýalaryň, ylmyň soňky gazananlary
nyň ornaşdyrylmagydyr. Döwrebaplyk milli
telekeçilerimiziň hem esasy ýörelgeleriniň
biridir. «Döwrebaplyk» diýlende, ilki bilen,
göz öňüne sanly ulgam gelýär. Häzirki wagt
da ýurdumyzda 60-dan gowrak ygtyýarnama
berlen fiziki we ýuridik şahslar sanly maglumat
tehnologiýalary ulgamynda iş alyp barýarlar.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary bolan IT kompaniýalary
edara-kärhanalarda sanly ulgamy ornaşdyr
mak, şol sanda elektron resminama dolany
şyk ulgamyny, internet sahypalaryny, ykjam
goşundylary we internet portallaryny, elektron
söwda portallary döretmek..., bir jümle bilen
aýdanyňda, döwür bilen deň gadam urmak
maksady bilen ençeme işleri alyp barýarlar.
Döwlet Baştutanymyzyň: «Biz milli ykdysa
dyýetimiziň ähli pudaklaryna sanly ulgamyň
mümkinçilikleriniň ornaşdyrylmagyna geljekde
hem ünsi jemläris» diýen sözleri döwrebap
telekeçilerimiziň işine itergi berjek güýç boldy.
Telekeçilik işiniň, söwdanyň, hyzmatlaryň
giň gerime eýe bolup, daşarky bazarlarda
hem meşhurlyk gazanmagy, şeýdibem, ykdy
sadyýetiň kuwwatyna kuwwat, güýjüne güýç
goşmagy üçin zerur bolan şertleriň biri-de,
şübhesiz, kämil ulag-logistika ulgamydyr.
Hyzmatdaşlygyň ähli görnüşlerinde bolşy ýa
ly, ol söwda işinde hem uly ähmiýete eýedir.
Geçen ýylda milli işewürlerimiziň dünýäniň
50-ä golaý ýurduna öz önümlerini eksport
edip, bu babatda uly ösüş gazanmaklarynyň
aňyrsynda hem döwletimiziň ösen ulag-lo
gistika ulgamynyň mynasyp paýy bar. Şo
nuň üçin hormatly Prezidentimiziň: «Häzirki
döwürde ulag-logistika ulgamy sebitleri we
dünýäniň kontinentlerini birleşdirýän güýje
öwrülýär. Şunuň bilen baglylykda, ýurdumyz
Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi bolup durýar.
Şoňa görä-de, bu geografik ýagdaýdan we
beýleki mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalana
rys» diýen sözleri telekeçilerimiz üçin geljekki
üstünlikleriň buşlukçysy bolup ýaňlandy.
Umum an, hus us y ulg am yň wek iller i
hormatly Prezidentimiziň her bir sözüni tüýs
ýür eg ind en gold aý ar, her bir başlang yjy
tüýs ýüreginden oňlaýarlar. Hormatly döwlet
Baştutanymyzyň öňde goýan wezipelerini öz
wagtynda hem-de ýokary hilli ýerine ýetirmek
üçin ähli mümkinçilikleri ulanyp, agzybirlikde
we jebislikde, el-ele berip işlejekdiklerine
ynandyrýarlar.
Hormatly Prezidentimiziň belleýşi ýaly:
«Ajaýyp geljegiň arzuw-maksatly ýolunda bi
ziň hemmämize rowaçlyklar ýaran bolsun!».
Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.
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SÜÝT ÖNÜMLERI
Ýurdumyzda azyk önümleriniň dürli görnüşleriniň öndürilmeginde
we olaryň elýeterli bahadan halka hödürlenmeginde türkmen teleke
çileriniň alyp barýan işleri guwandyryjydyr. Olar gaýtadan işlenilýän
azyk önümleriniň önümçiliklerini ýola goýmak boýunça netijeli işleri
durmuşa geçirýärler. Hususy kärhanalarda öndürilýän süýt önümle
riniň dürli görnüşleri, şol sanda mesge ýaglary özüniň ýokumlylygy,
ýokary hilliligi bilen tapawutlanýar. Süýt önümleri ynsan saglygyny
berkitmekde uly ähmiýete eýedir.
Mary welaýatynyň Mary
şäh er ind e ýerleşý än doň
durma we süýt önümleri kär
hanasynda «Täze aý» haryt
nyş an y bilen süýt önüm
ler in iň uýad ylan gaým ak,
gatyk, dorag, peýnir, mesge
ýagy, aýran, süzme ýaly dürli
görnüşleri, şeýle-de doňdur
malar öndürilýär. Türkmenis
tanyň Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň agzasy,
telekeçi Guwançmyrat Orazowa degişli bolan kärhanada mesge ýagynyň
önümçiligi 2020-nji ýylda ýola goýuldy. Ýaglylygy 82,5% bolan mesge ýagy
180, 370, 900 gramlyk we 1 kilogramlyk göze gelüwli gaplara gaplanylýar.
Kärhanada günde 350 kilogram töweregi mesge ýagy öndürilýär. Ýewropa
nyň, Hytaý Halk Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň ösen tehno
logiýaly enjamlary ornaşdyrylan kärhanada 250-ä golaý işçi zähmet çekýär.
Ýurdumyzyň ähli welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň söwda nokatlarynda «Täze
aý» haryt nyşanly süýt önümleri geçginli harytlardyr.
***
«Şawat» haryt ny
şanly süýt we süýt
önümlerine bolan is
leg barha artýar. Da
şog uz welaý at yn yň
merk ez i şäh er ind e
ýerleşý än «Şaw at»
açyk görn üşli paý
darlar jemg yý et in iň
önümler i welaý at yň
hem-de ýurdumyzyň
beýleki sebitlerindäki
söwda nokatlarynyň
tekjeler in i bez eý är.
Daşoguzly telekeçileriň mesge ýagy, gatyk, uýadylan gaýmak, peýnir, aýran,
dorag, süzme, ýogurt ýaly ynsan saglygy üçin peýdaly süýt we süýt önümleri
ýokary hili hem-de elýeterli bahasy bilen alyjylaryň söýgüli harytlaryna öwrüldi.
***
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi
Çynar Habiýewa 2017-nji ýylda süýt önümi bolan mesge ýagynyň önümçi
ligini üstünlikli ýola goýdy. Onuň Mary welaýatynyň Mary şäheriniň çäginde

ýerleşýän önümçilik kärhanasynda öndürilýän mesge ýagy «Dat — şatlan!»
haryt nyşany bilen ýurdumyzyň welaýatlarynyň we paýtagtymyzyň söwda
nokatlarynda müşderilere hödürlenilýär.
Onlarça işgär zähmet çekýän kärhanada Eýran Yslam Respublikasyndan
getirilen enjamlar işledilýär. Bu ýerde öndürilýän mesgäniň ýaglylygy 82 %
derejede bolup, ol 250 we 500 gramlyk karton gutulara gaplanylýar. Harytlyk
derejesi ýokary bolan bu önümler elýeterli bahalardan ilatymyza ýetirilýär.
Döwrebap tehnologiýalaryň ornaşdyrylmagy netijesinde kärhananyň aýda
10 tonna golaý önüm öndürmäge mümkinçiligi bar.
***

«Gönezlik» haryt nyşanly süýt we süýt önümleri «Süýtli ýaýla» hojalyk
jemgyýetinde öndürilýär. Onuň döwrebap maldarçylyk toplumy Tejen etraby
nyň Seleňli geňeşliginiň çäginde ýerleşýär. Döwrebap enjamlar ornaşdyrylan
toplumda iri şahly mallaryň ýüzlerçesi idedilýär. «Gönezlik» haryt nyşanly süýt
we süýt önümleriniň 30-a golaý görnüşi halkymyza hödürlenýär.
«RYSGAL»
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HÜNÄRMENIŇ MASLAHATY

KÜNJI —
ARALYK EKIN
Okyjylarymyzyň isleglerini göz
öňünde tutup, künjiniň ösdürilip ýetiş
dirilişi dogrusyndaky makalany dyk
gatyňyza ýetirýäris.
Künji biziň ýurdumyzda gadymy zamanlardan
bäri ekilip gelinýän örän gymmatly azyklyk
we ýag alynýan ekin hasaplanýar. Onuň
tohumy iýmit üçin ulanylýar. Çörek we çörek
önümlerini, süýji-kökeleri, halwa taýýarlamakda
peýdalanylýar. Künjiniň tohumyndan alnan ýag
diňe bir iýmitlik üçin däl, eýsem, ol lukmançylykda
hem giňden ulanylýar. Künjiniň tohumynda köp
mukdarda ýaglar, beloklar, uglewodlar, kalsiý,
sink, antioksidantlar bardyr. Ýagny, 60% ýag,
22% belok, 10—20% uglewodlar, 6-7% suw
saklanýar. Mundan başga-da, adam bedeni
üçin peýdaly bolan witaminleriň, minerallaryň
toplumyny saklaýar.
Şonuň üçin künji ýag berýän ekinleriň içinde
birinji ýerde durýar. Sebäbi künji ýagy, beýleki
ekinleriň ýagy bilen deňeşdirilende, bedende
ýeňil siňýänligi bilen tapawutlanýar. Künjiniň
tohumlarynyň we ýagynyň ähmiýeti örän uludyr.
Künji adamyň kesellere garşy durnuklylygyny,
ýagny immunitetini ýokarlandyrýar, ol adam
bedeninde ýeňil özleşýän kalsiniň esasy
çeşmesi bolup durýar.
Ylmy maglumatlarda künji ekilen ýerlerde
topraklary gurplandyrýandygy barada hem
aýdylýar. Ata-babalarymyz hem şeýle diýipdir:
«Künji «Eýäm meni ekse, ajy ýeri süýji ederin»
diýermiş».
Künjiniň ir bişek, 100—110 günlük, 120
günde ýetişýän, giç ýetişýän we has giç ýetişýän
sortlary bardyr. Biziň ýurdumyzda 100—110
günlük künjiler ösdürilip ýetişdirilýär.
Künji ýylylygy we ýagtylygy söýüji ösümlik.
Onuň tohumlarynyň gögerip çykmagy üçin
18—20oC-dan ýokary temperatura zerurdyr.
Künjiniň ösmegi we boý almagy üçin amatly
temperatura 25—30oC.
Künjiniň topragyň yzgarlylygyna talapkär
we aram talapkär sortlary bardyr. Gülleýän
döwründe künjiniň   topragyň yzgarlylygyna
bolan talaby ýokarlanýar.
Suw geçirijiligi gowy, aram toýunsow gurply
topraklar künjini ösdürip ýetişdirmek we ondan
ýokary hasyl almak üçin amatlydyr.
Künjini güýzlük bugdaýdan, güýzlük arpa
we ir ýetişýän ekinler ýygnalandan soň ekmek
bolýar. Ýagny, maý aýynyň ahyry we iýun aýynyň

başyna ekmek amatlydyr. Künjini ekmek üçin
meýdanlarda degişli agrotehniki çäreler öz
wagtynda geçirilýär. Öňki ekinleriň we haşal
otlaryň galyndylaryndan arassalanan meýdana
mineral dökünler dökülýär. 1 gektar meýdana
120—140 kg fosfor, 100—110 kg azot, 50—60
kg kaliý dökünleri berilýär. Soňra meýdanlara
tagt suwy tutulýar. Ýer taba gelenden soň,
22—25 sm çuňlukda sürüm geçirilýär. Zerur
bolan wagty sürümden öň boronalar bilen ýeriň
ýüzi ýumşadylýar. Tekizleme işleri geçirilýär.
Hatararasy 70 sm edilip joýalar çekilýär. Soňra
2-3 sm çuňlukda tohumlar ekilýär. Şonda her
gektara 6—8 kg tohum harçlanýar. Ekilenden
7-8 günden soň künji gögerip çykýar. Tomus
aýlary howanyň gyzgynlygy ýokary bolýar.
Şol sebäpli endigan gögeriş almak üçin
joýalar arkaly suwarylýar. Ösüş döwründe
hatararalaryndan haşal otlar aýrylyp durulýar.
3-4 gezek ösüş suwlary tutulýar, 4-5 gezek
hatarara bejergi işleri geçirilýär.
Künjiniň aşaky gozalarynyň reňki goňralyp
başlanda, gysga möhletde, ýagny 3-4 günde
el bilen ýygnap almaly we desseläp çykmaly.
Gowy bişip gurar ýaly, 6—8 gün başyny dik
edip goýmaly. Soňra kombaýn bilen döwmeli.
Künjiniň dänesi el bilen alnanda, guran dessäni
her 2-3 günden başaşak  tutup silkmeli. Künjiniň
tohumlary çyglylygy 9%-den ýokary bolmadyk
ýerlerde saklanýar.
Muhammetmyrat ÝEMŞIKOW,
telekeçi.

ORGANIKI
DÖKÜNLER
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly
nyň başynda telekeçi Arslan Garajaýew
tarapyndan Ahal welaýatynyň Ak bug
daý etrabynyň çäginde ýerleşýän kär
hanada organiki dökünleriň önümçiligi
ýola goýuldy. Awstriýa Respublikasy
nyň enjamlary bilen üpjün edilen kärha
na doly güýjünde işledilende ýylda
240 tonna önüm öndürip bolýar.
Bu ýerde onlarça işgär zähmet çekýär.
Nuriwit Plus tehnologiýalary esasynda öndü
rilýän organiki dökün suwuk görnüşinde bolup,
ony ekerançylykda giňden ulanmak bolýar. Bu
dökün peýdaly mikroorganizmlerden öndürilýär.
Önüm birnäçe tapgyrda öndürilip, hünärmen
tarapyndan işiň gidişine berk gözegçilik edilýär.
Organiki döküniň düzüminde hiç hili himiki go
şundylaryň ýokdugy, onuň esasy artykmaçlygy
dyr. Bu döküni ösümlikleri, bugdaýy, gowaçany,

gök-bakja ekinlerini we miweli baglary ösdürip
ýetişdirmekde ulanyp bolýar. Dökün miweli bag
lara, ösümliklere ýazda berilýär, ýagny 2 — 4
ýaprak çykaranda, olaryň ýapraklaryna sepilýär.
Organiki dökün topragy gurplandyrmakda,
ösümlikleriň hasyllylygyny ýokarlandyrmakda
örän uly ähmiýete eýedir. Ekinleri kesellerden
goramaga we zyýan berijileriň öňüni almaga
kömek edýär. Suwuň sarp edilişini azaldýar.
Umuman, organiki döküni ulanmak bilen ösüm
ligiň ösmegine kömek edýän tebigy gurşaw
döredilýär.
Nuriwit Plus organiki döküni ýurdumyzyň top
rak-howa şertlerinde oba hojalyk ekinleriniň we
miweli baglaryň kesellerine hem-de zyýankeşle
rine garşy ulanylyp görüldi. Alnan netijeleriň esa
synda, bu ergini ekerançylykda we bagçylykda
ulanmagyň usullary, kadalary, möwsümi işlenip
düzüldi we önümçilige hödürlendi.
«RYSGAL»

5

Rysgal 2022-nji ýylyň 28-nji marty, duşenbe

IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
ÝOKARY HIL —
ÝOKARY ISLEG

TÄZE ÖNÜMÇILIK
Hususy pudagyň kärhanalary döwlet tarapyndan beril
ýän kömek-goldawlar esasynda importyň ornuny tutýan
önümleriň önümçiligini güýçli depginde alyp barýarlar.
Telekeçileriň öndürýän önümleriniň arasynda halkymyzyň
gündelik sarp edýän harytlary bilen bir hatarda, gurluşyk
we bezeg önümleri hem uly islegden peýdalanýar.

«Hindiwar» hususy kärhanasy akku
mulýator önümçiligini ýola goýmak bilen,
içerki bazaryň bu önümlere bolan islegini
kanagatlandyrmaga uly goşant goşýar.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň
Änew şäheriniň çäginde ýerleşýän kärha
nada häzirki wagtda 25 hünärmen zähmet
çekýär. Türkiýe Respublikasynyň, Hytaý
Halk Respublikasynyň döwrebap tehno
logiýalary bilen üpjün edilen kärhananyň
kuwwatlylygy aýda 700 sany akkumulýator
öndürmäge niýetlenendir.
2000-nji ýylda önümçiligini ýola goýan kärhanada
häzirki wagtda kuwwaty 60 amperden 240 ampere
çenli bolan «Ussat», «Hindiwar», «Batly», «Menzil»
haryt nyşanlary bilen akkumulýatorlaryň onlarça
görnüşleri öndürilýär. Bu akkumulýatorlaryň ýeňil
awtoulaglar, ýokary kuwwatly ýük ulaglary üçin niýet
lenen görnüşleri bar. «Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda akkumulýatoryň täze görnüşi «Flink» haryt
nyşany bilen öndürilip başlandy.
Kärhanada müşderileriň islegine görä, buýurmalar
esasynda hem önüm öndürilýär. Sargytlaryň tiz wagt
da ýerine ýetirilmegi üstünlikleriň girewi bolup durýar.
Önümleriň hiline-de uly üns berilýändigi şeýle ynamy
gazanmakda wajyp şert bolup durýar.

Indi ýigrimi ýyldan gowrak wagt bäri daşary ýurt
lardan getirilýän harytlaryň ornuny tutýan önümleri
öndürmek bilen, akkumulýator önümçiliginde baý
iş tejribesini toplan «Hindiwar» hususy kärhanasy
içerki we daşarky bazarda uly meşhurlyk gazandy.
«Hindiwaryň» hyzmatdaşlary onuň önümleriniň hili
ne ýokary baha bermek bilen, işewürlik geleşiklerini
baglaşýarlar. Kärhanada öndürilýän akkumulýatorlar
içerki bazary doly üpjün etmek bilen, goňşy döwletlere
hem eksport edilýär.
«Hindiwar» hususy kärhanasy geljekde-de önüm
çiliginiň gerimini giňeldip, kuwwatyny artdyrmagy,
içerki we daşarky bazarda hyzmatdaşlarynyň sanyny
köpeltmegi meýilleşdirýär.

EKSPORT MÜMKINÇILIKLERI
ARTDYRYLÝAR
Önümçilik kärhanasy Lebap welaýatynyň
Türkmenabat şäherinde ýerleşýän «Kiçi gala»
hojalyk jemgyýeti polipropilen we polietilen
haltalary, plastik önümleri öndürýär.
Kärhananyň döwrebap enjamlar bilen üpjün edil
megi kuwwatlylygy aýda 80 tonna golaý polipropilen
we polietilen haltalary öndürmäge mümkinçilik berýär.
2015-nji ýylda esaslandyrylan «Kiçi gala» hojalyk
jemgyýetinde öndürilýän önümleriň ýokary hilli bol
magy ugrunda 20-den gowrak hünärmen agzybirlikli
zähmet çekýär. Önüm öndürmek üçin gerek bolan
çig mal Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän
zawodlar toplumyndan, Gyýanlydaky polimer za
wodyndan alynýar. Kärhanada, esasan, buýurmalar
esasynda önüm öndürilýär. Bu ýerde öndürilýän po
lipropilen we polietilen haltalaryň ini 55 santimetre,
uzynlygy 105 santimetre deňdir. Bedre, legen, güldan
ýaly plastik önümleriň hatarynda «Kiçi gala» haryt
nyşany bilen syýa galamlaryň (ruçka) öndürilýändigi
hem bellärliklidir.

MILLI ÖNÜM DÜNÝÄ BAZARYNDA

«Kiçi gala» hojalyk jemgyýeti önüm öndürmekde,
olary içerki bazara ýerlemek bilen, daşary ýurtlara
eksport etmekde ýurdumyzda öňdebaryjy önüm
çilikleriň biri hasaplanylýar. Kärhananyň öndürýän
polipr op ilen we poliet ilen halt alar y Gaz ag yst an
Respublikasyna, Gyrgyz Respublikasyna, Russiýa
Federasiýasyna, Özbegistan Respublikasyna eks
port edilýär.

SENAGAT UGURLY KÄRHANA
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary senagat ugurly önüm
çilikleri ýola goýmak bilen, bu ugurda netijeli
işleri alyp barýarlar. Ýokary hilli gurluşyk se
rişdeleri bilen uly islegden peýdalanýan şeýle
önümçilikler ýurdumyzyň gündogar sebitinde
hem az däl. Şolaryň biri hem Lebap welaýaty
nyň Köýtendag etrabynda ýerleşýän «Nurse
ýit» hojalyk jemgyýetidir.
Bu hojalyk jemgyýeti ýurdumyzda ýokary hilli
gurluşyk serişdeleriniň önümçiligi bilen meşhurlyk
gazanmagy başardy. 2014-nji ýylda önümçiligini ýo
la goýan kärhanada «Esengips» haryt nyşany bilen
içki we daşky diwarlar üçin suw esasly akril, silikon
boýaglar, boýagdan öňki gruntlama, kafel üçin ýelim,
gurluşyk gipsi hem-de tekstur serişdeleri öndürilýär.
Içki we daşky diwar üçin niýetlenen suwly disperi
sion boýaglary durnuklylygy, dürli öwüşginli reňkleri
bilen müşderileri özüne çekýär. Boýaglar 5, 10, 15, 20
kilogramlyk, kafel üçin ýelim 25 kilogramlyk, boýagdan
öňki gruntlama 30 kilogramlyk, gips 20 kilogramlyk
gutulara gaplanylýar. Kärhananyň Türkiýe Respub
likasynyň, Germaniýa Federatiw Respublikasynyň,
Hytaý Halk Respublikasynyň döwrebap tehnikadyr
tehnologiýalary bilen üpjün edilmegi bu ýerde ýylda
müňlerçe tonna önüm öndürmäge mümkinçilik berýär.
Häzirki wagtda kärhanada 100-e golaý işgär zäh
met çekýär. Önümçilikde ýerli we daşary ýurt çig
malyndan peýdalanylýar. Önümler paýtagtymyzyň
we ýurdumyzyň welaýatlarynyň söwda nokatlarynda
alyjylara ýetirilýär. Olar ýurdumyzyň ähli künjeklerinde
uly islegden peýdalanýarlar.

Ýakynda önümçiligini ýola goýan «Täze güzer» hojalyk jem
gyýeti hem jaýlaryň daşky bezeginde peýdalanylýan betondan
gurluşyk we bezeg önümlerini öndürýär. «Täze güzer» hojalyk
jemgyýetiniň önümçilik binasy Ahal welaýatynyň Ak bugdaý et
rabyndaky mebel toplumynda ýerleşýär. Kärhanada onlarça hü
närmen zähmet çekip, olar otag we bezeg gülleri üçin güldanlary,
jaýlaryň daşky bezegi üçin ulanylýan gurluşyk we bezeg önüm
lerini öndürýärler. Kärhananyň işiniň esasy aýratynlygyny önüm
öndürmek üçin peýdalanylýan çig malyň ýerli serişdelerdigi bilen
düşündirsek ýalňyşmarys. Önümleriň täze görnüşlerini öndürme
giň üstünde yzygiderli işleýän kärhananyň häzirki wagtdaky taýýar
önümleri 30 görnüşden gowrakdyr. 37, 45, 57, 60, 70, 80, 100
santimetr ölçegdäki we tegelek, üçburç, dörtburç, altyburç, şeý
le-de sekizburç görnüşdäki bezeg önümleri içerki bazarda gyzgyn
garşylandy. «Täze güzer» hojalyk jemgyýetiniň hünärmenleri gel
jekde önümçiligini has-da giňeltmegi, döwlet we ýaşaýyş-durmuş
maksatly binalarynyň bezeginde ulanyljak önümleriň görnüşlerini
artdyrmagy maksat edinýärler.

Telekeçi Baýramsähet Meňli
ýew Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň çägindäki Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalarynyň senagat
zolagynda ýerleşýän önümçilik
kärhanasynda «MMB» haryt nyşa
ny bilen aýakgaplaryň önümçiligi
ni ýola goýdy. Geçen ýylyň awgustynda işe girizilen kär
hana Italiýa Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň
ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen enjamlaşdyryldy.
Aýakgaplar deriden taýýarlanyp, hili boýunça dünýä ülňülerine
doly laýyk gelýär. Olaryň önümçiliginde rahatlyk we oňaýlylyk üçin
ähli şertler göz öňünde tutulýar. Önüm öndürmek üçin gerekli çig
malyň agramly bölegi bolan deri «Aksuw» hojalyk jemgyýetiniň
Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynyň çägindäki iri şahly mal
laryň deri önümlerini gaýtadan işläp çykarmaga ýöriteleşdirilen
kärhanasyndan alynýar. Kärhana doly güýjünde işledilende, aýda
5 müň jübüt aýakgap öndürmäge ukyply.
30 töweregi işgär zähmet çekýän kärhanada öndürilýän gö
ze gelüwli we rahat aýakgaplar ýurdumyzyň welaýatlarynyň we
paýtagtymyzyň söwda nokatlarynda müşderilere amatly bahadan
hödürlenilýär. Kärhananyň dürli ýaşdaky adamlar üçin niýetlenen
önümleri halkymyzyň söýgüsini gazanyp, uly islegden peýdalanýar.
Bu ýerde häzirki wagtda erkek adamlar we çagalar üçin niýetlenen,
her pasla görä aýakgaplaryň dürli görnüşleri öndürilýär. Olaryň
arasynda gündelik durmuş üçin aýakgaplary, ýarymçepekleri, iş
we sport aýakgaplaryny mysal getirmek bolar.
Önümçiligiň ýola goýlanyna heniz kän wagt geçmedik hem
bolsa, kärhana öz önümleri bilen içerki we daşarky bazarda uly
islege eýe bolmagy başardy. «MMB» haryt nyşanly aýakgaplar
Russiýa Federasiýasyna, Gruziýa Respublikasyna, Ermenistan
Respublikasyna eksport edilýär. Kärhana geljekde önümleriň
görnüşlerini köpeltmegi, zenanlar üçin niýetlenen aýakgaplary
öndürmegi maksat edinýär.
Sahypany taýýarlan Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».

«Nurseýit» hojalyk jemgyýeti geljekde önümçiligini
artdyrmagy, önümlerini daşarky bazara çykarmagy
maksat edinýär.
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OBA HOJALYGY

SANLY ULGAM

ONLAÝN SÖWDA

PLATFORMASY
Türkm en ist an yň halk hojalyg y
nyň ähli pudaklaryna sanly ulgamyň
gazananlaryny ornaşdyrmagyň çäk
ler ind e ýurd um yzd a her ek et edý än
int ern et söwd a platf orm alar ynd an
peýd alaný anlar yň san y barh a art
ýar. Amatly söwdanyň tarapdarlary
«brandsh op.tm» platformasyndan
hem uly höwes bilen peýdalanýarlar.
Bu platformada birnäçe dükanlaryň
harytlary we hyzm atlar y bilen on
laýn ark aly tan yşmak mümkin. Bu
söwda platformasynda «Enjamlar»,
«Erkek», «Zenan», «Çaga» bölümleri
bolup, bu ýerdäki harytlaryň hatarynda
hojalyk tehnikalary, nou tbuklardyr
kompýuterler, telefonlar, aýakgaplar
dyr egin-eşikler, gözellik serişdeleri
we beýlekiler bar. «brandshop.tm»

söwda platformasyndaky dükanlaryň
har ytlar yn y birnäçe aý garaş aryna
satyn alm aga-da mümkinçilik bar.
Platf orm a müşd er iler e dük anlard a
ky harytlary saýlamaga, bahalaryny
deňeşdirmäge we arzanladyşlardan
habarly bolmaga mümkinçilik berýär.

«PERHAT MARKET»
HALKYŇ HYZMATYNDA
Sanly ulgamyň durmuşymyza giň
den ornaşmagy netijesinde söwda
we hyzmatlar ulgamy ýokary işjeň
lig e eýe bolý ar. «Türkm en ist and a
2019—2025-nji ýyllarda sanly ykdysa
dyýeti ösdürmegiň Konsepsiýasyna»
hem-de «Türkmenistanda sanly ykdy
sadyýeti ösdürmegiň 2021—2025-nji
ýyllar üçin Döwlet maksatnamasyna»
laýyklykda, häzirki wagtda ýurdumy
zyň ähli künjekleri bilen bir hatarda,
paýtagtymyz Aşgabatda hem elektron
söwda, eltip bermek hyzmaty yzygi
derli kämilleşýär.
Biz gündelik durmuşymyzda zerur
bolan harytlary we azyk önümlerini
saýlamaga, satyn almaga her gün
enç em e wagt sarp edý är is. Barh a
giň gerim alýan söwda platformalary
gymmatly wagtymyzy tygşytlamaga,
gerekli harytlardyr önümler, olaryň
nyrhlary bilen baglanyşykly giňişle
ýin maglumatlary almaga ýakyndan
ýardam edýär. Bu babatda Türkme
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşm es in iň agz as y Janm ämm et

Janm ämm ed ow tar ap ynd an esas
landyrylan «Perhat market» internet
dükany aýratyn bellenmäge mynasyp
dyr. Internet dükanyndan müşderiler
azyk önümlerini, hojalyk harytlaryny,
him ik i ser işd eler i amatly bah ad an
hem onlaýn, hem-de jaň edip sarga
mak görnüşinde satyn alyp bilerler.
Mundan başga-da, «Perhat market»
internet dükany birnäçe hyzmatlary
hem halka hödürleýär. Işläp başlanyna
az wagtyň geçendigine garamazdan,
«Perhat marketiň» tikinçilik bölümi,
matalar dükany, gurluşyk harytlarynyň
dükany, elektronika dükany öz harytla
ry we hyzmatlary bilen halkyň gyzgyn
söýgüsine mynasyp boldy.

HOŞBOÝ YSLY SABYNLAR
Paýt agt ym yzd a ýerleşý än «Gad am
syýahat» hojalyk jemgyýeti «Älem» haryt
nyşany bilen sabynlaryň dürli görnüşleri
ni öndürýär. Daşary ýurtlarda öndürilýän
önümlerden birjik-de pes bolmadyk, olaryň
ornuny birkemsiz tutup biljek arassaçylyk
serişdeleriniň ýokary hil derejesinde bol
magy üçin berilýän ünsüň bu ýerde diýseň
ýokarydygyny uly guwanç bilen bellemek
gerek.
90 gramlyk polietilen gaplara we 140
gramlyk karton gutulara gaplanylýan sa
bynlaryň aloe, çopantelpek, zeýtun, krem
görnüşleri bar. Kuwwatlylygy aýda 60 ton
na sabyn öndürmäge mümkinçilik berýän
kärhananyň hil-barlag bölüminde önüm

leriň hil görkezijileri barlanylýar. Ekologi
ýa taýdan arassa, ýokary hilli önümleriň
daşary ýurt bazarlaryna ugradylýandygy
hem guwançlydyr. Önümleriň ýokary hili,
hoşboý ysy, özüne çekijiligi «Älem» haryt
nyşanly arassaçylyk serişdeleriniň müşde
rileriniň artmagyna getirýär.

ARASSAÇYLYK
SERIŞDELERI
Arassaçylyk we tämizleýji serişdeleriniň
önümçiligini alyp barýan kärhanalaryň biri
hem «Ýeke damja» hususy kärhanasydyr.
Häzirki wagtda hususy kärhanada «Jady»
haryt nyşanly gigiýeniki odekolony, «Feý
za» hem-de «Ýeke damja» haryt nyşanly
gap-gaç ýuwujy, aýna ýuwujy, tämizleýji
ser işd eler, suw uk sab ynlar önd ür ilý är.
Önümleriň alma, pyrtykal, limon, şetdaly
ýaly miweleriň ysynda bolmagy olara bolan
islegi has-da ýokarlandyrýar.
Önümçilik üçin zerur bolan himiki garyn
dylar Türkiýe Respublikasyndan getirilýär.
Taýýar önümler 130, 500 millilitrlik, 1 we 5
litrlik gaplara gaplanyp, içerki bazara ugra
dylýar. Önümleri gaplamak üçin peýdala
nylýan önümleriň ýerli telekeçiler tarapyn

dan öndürilmegi bolsa aýratyn bellärliklidir.
Hususy kärhananyň zähmetsöýer iş
gärleri geljekd e önümçilig in iň gerimini
has-da giňeldip, ýokary hilli arassaçylyk
serişdelerini daşarky bazara eksport et
megi meýilleşdirýär.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

GANT ŞUGUNDYRY

G

ant şug und yr y düný än iň köp
ýurtlar ynd a kök miw es ind en
şek er alm ak maks ad y bilen
ösd ür ilip ýet işd ir ilý är. Ol meýd an bir
lig ind en iň ýok ar y önüm berý än ekin
dir. Gant şug und yr yn yň kök miw es ind e
13 — 19%-e çenli şeker saklanyp, ondan
şeker alynýar. Dünýäde öndürilýän şekeriň
40%-e golaýy gant şugundyryndan alynýar.
Şeýle-de gant şugundyry ot-iýmlik ekin hök
münde ösdürilip ýetişdirilýär. Onuň 30 tonna
kök miwe we 15 tonna ýaprak hasyly hasa
ba alnanda, 1 gektardan berýän iými 10500
iým birligine barabardyr. Mekgejöweniň şeý
le möçberdäki hasylynyň ýokumlylygy 6750
iým birligine deň bolup, bu görkeziji boýunça
gant şugundyrynyňkydan pesdir. Gant şu
gundyrynyň ot-iýmlik ýokumlylygy ot-iýmlik
şugundyryňkydan 2,2 esse artykdyr.
Gant şug und yr yn yň ýapr aklar ynd a
26,5%-e çenli gur y madd a, şol sand a
2,5—3,5% belok, 0,8% ýag, köp mukdarda
witaminler saklanýar. 100 kilogram şugun
dyr ýapragynda 18 — 20 iým birligi bardyr.
250 — 300 s/ga kök miwe hasyly alnanda,
şugundyr diňe ýapraklaryndan 2000 iým
birligi bolan ot-iým berýär. Umumy ot-iýmlik
gymmaty 5000 iým birligi töweregidir. Em
ma ýapraklarynda organiki kislotalaryň köp
saklanýandygy üçin göklügine mallara aşa
köp berilmeli däldir. Gant şugundyrynyň kök
miwesinde şekeriň köp saklanmagy onuň
ot-iýmlik gymmatyny artdyrýar.
Gant şugundyrynyň ýapraklary iýmitlik
maksatlary üçin ulanylýar. Onuň ýaprak
laryndan gökli gutap, börek ýaly tagamlar
taýýarlanýar. Bu tagamlar siňňitliligi, ýo
kumlylygy, tagamlylygy bilen tapawutlanýar.
Gant şugundyry Beta urugynyň Sel
meler (Chenopodiaceae) maşgalasyna
degişli bolan ikiýyllyk ösümlikdir. Adaty gant
şugundyry — Beta vulgaris L.war.saccha
rifera özbaşdak Beta vulgaris görnüşine
degişlidir. Beta vulgaris görnüşi gant şu
gundyry, ýarym gant şugundyry, ot-iýmlik
şugundyr, naharlyk şugundyr ýaly medeni
görnüşleri birleşdirýär. Şugundyr birinji ýyly
şekere baý bolan kök miwesini, ikinji ýyly
gülläp, tohumlaryny emele getirýär. Kök
miwesiniň ortaça agramy 400 — 800 gra
ma çenli bolýar. Ylmy maglumatlara görä,
ylmy-barlag maksatlary bilen gant şugun

dyry ösdürilip ýetişdirilende, kök miwäniň
agramy 3-4 kilograma çenli ýetýär.
Ýylylygy, ýagtylygy söýüji ösümlik bo
lup, tohumlarynyň gögerip çykmagy üçin
10 — 12 oC we ösüp boý alm ag y üçin
20 — 22oC ýylylyk derejesi gerek. Gant
şugundyry howanyň ýylylyk derejesi 40oC
bolanda hem fotosintez geçirip, kök mi
wesinde şeker toplamaga ukyply. Şonuň
üçin ýurdumyzyň toprak-howa şertleri gant
şugundyryny ösdürip ýetişdirip, ondan bol
hasyl almaga doly mümkinçilik berýär.
Gant şugundyry çyglylyga aram talap
kärd ir. Ol ösüş in iň başk y döw ürler ind e
yzg ar y köp talap edý är, emm a şol bir
wagtda-da belli bir derejede gurakçylyga
çydamlydyr. Şonuň üçin az wagtlyk gurak
çylyk gant şugundyry üçin zyýanly däldir.
Gant şugundyryny ösdürip ýetişdirmek üçin
aram toýunsow topraklar amatly. Şeýle-de
bu ekin çala şorlaşan topraklara çydamly
bolup, ideg işleri talabalaýyk geçirilende,
ýokary hasyl bermäge we köp mukdarda
şeker toplamaga ukyplydyr.
Gant şug und yr y hat arlaý yn usuld a
ekilip, bir gektara 6 — 8 kilogram tohum
harçlaný ar. Ekiş mart aýyn yň ikinji ýa
rymynda geçirilýär. Ösüş döwründe gä
mikler i ýek elem ek, 3-4 gez ek hat ar ar a
bejergileri geçirmek işleri ýerine ýetirilýär,
8-9 gezek ösüş suwy tutulýar. Ylmy mag
lumatlara görä, gant şugundyryny ösdürip
ýetişdirmekde ekişden öň 25 t/ga ders,
ösüş döwr ünd e azot 150 kg/ga, fosf or
135 kg/ga, kaliý 75 kg/ga organiki we mi
neral dökünler berlende, düzüminde gandy
ýeterlik saklaýan bol kök miwe hasylyny
alyp bolýar. Ähli agrotehniki çäreler tala
balaýyk berjaý edilende we kadaly suw üp
jünçiliginde organiki we mineral dökünleriň
ýokarda berlen kadasynda 400 — 500 s/ga
hasyl almaga mümkinçilik berýär.
Ýurdumyzda gant şugundyrynyň, esa
san, «Gyrgyz — 25», «Uladow — 25»,
«Ýaltuşkow — 30» görnüşleri ösdürilip ýe
tişdirilýär. Şeýle hem häzirki döwürde gant
şugundyrynyň gibridleri hem ekilýär.
Mährijemal ALLAMYRADOWA,
Türkmen oba hojalyk
institutynyň mugallymy.
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Mahabatlar. Bildirişler

S/b 103211000576
S/b 607122512183

Gök-bakja önümleri, miweler üçin niýetlenen
plastik gaplary müşderileriň islegine görä, dürli
ölçeglerde, buýurmalar esasynda öndürýäris.
Biziň salgymyz:
Mary welaýatynyň Mary şäheri.
Telefon belgilerimiz:
(+993 63) 56-87-43; (800 522) 7 65 94.

S/b 202131000197

Biziň salgymyz:
Aşgabat şäheri, Büzmeýin
etrabynyň «Ýalkym» ýaşaýyş
toplumy, Türkmenistan köçesi.
Habarlaşmak üçin telefon
belgileri:
(+993 65) 55-17-67,
72-39-72.
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Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň,
daýhan birleşikleriniň, beýleki ýuridik şahslaryň, kärendeçileriň we raýatlaryň
DYKGATYNA!
Biziň salgymyz:
Mary welaýatynyň Mary şäheriniň
Bitaraplyk köçesiniň 18-nji
jaýynyň 7-nji gaty.

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

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

S/b: 601221000977
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
Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.
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