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BÜTINDÜNÝÄ SAGLYK
GÜNI DABARALY
BELLENILDI
7-nji aprelde Türkmenistanda, asylly däbe
görä, Bütindünýä saglyk güni bellenildi. Milli
senenamada berkidilen bu halkara senä ga
batlanylyp, köpçülikleýin welosipedli ýöriş
geçirildi. Oňa hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow hem gatnaşdy.

TÜRKMENISTANYŇ MINISTRLER
KABINETINIŇ MEJLISI
8-nji aprelde hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň mejlisini
geçirdi. Mejlisiň dowamynda milli ykdysadyýetimiziň
pudaklaryny ösdürmegiň şu ýylyň birinji çärýeginiň
jemleri jemlendi, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň
orunbasarlarynyň we welaýatlaryň häkimleriniň ha
sabatlary diňlenildi, geljek döwür üçin Türkmenistany
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň ileri tutulýan
wezipeleri kesgitlenildi.
Döwlet Baştutanymyz mejlisiň
gün tertibini yglan edip, ýygna
nanlary ýurdumyzyň Hökümetiniň
täze düzüminiň tassyklanylmagy
bilen gutlady we Ministrler Kabi
netiniň düzümine girýän ýolbaş
çylaryň ählisine berkarar Watany
myzyň mundan beýläk-de gülläp
ösm eg in iň hem-de mähr ib an
halkymyzyň abadan we bagtyýar
durmuşda ýaşamagynyň bähbidi
ne alyp barjak işlerinde üstünlikleri
arzuw etdi.
Mejlis iň barş ynd a Min istrler
Kabinetiniň Başlygynyň orunba
sary Ç.Gylyjow gözegçilik edýän
söwda we dokma toplumlarynyň
ministrlikleriniň, pudaklaýyn do
land yr yş edar alar yn yň hem-de
telek eç ilik ulg am yn yň şu ýylyň
ýanwar — mart aýlarynda ýeri
ne ýetiren işleri barada hasabat
berdi.
Söwd a we daşar y ykd ysad y
aragatnaşyklar ministrligi boýunça
söwda dolanyşygynyň ösüş depgi
ni, geçen ýylyň degişli döwri bilen
deňeşdirilende, 103,6 göterime,
öndürilen önümiň ösüş depgini
107,4 göterime barabar boldy.
Dokma senagaty ministrligi bo
ýunça, geçen ýylyň degişli döwri
bilen deň eşd ir ilend e, nah ýüp

wezipeleriň biridigini nygtap, eme
le gelen ýagdaýa her gün baha
ber ip durm ag y tabş yrd y. Zer ur
bolanda, durmuşda has gerekli
önümleriň, şol sanda azyk önüm
leriniň ýeterlik gorlaryny döretmek
üçin goşmaça goldaw çärelerini
görm ek wajypd yr diý ip, döwlet
Baştutanymyz belledi.
Horm atly Prez id ent im iz Se
lügiň önümçiligi 133,8 göterime, nagatçylar we telekeçiler birleş
nah matalaryň önümçiligi 125,2 mesine degişli kärhanalaryň işini
göterime, tikin we trikotaž önüm gözegçilikde saklamagyň zerur
leriniň önümçiligi 119,8 göterime, dyg yn y aýd yp, kiç i, ort a we iri
gön önümleriniň önümçiligi 109,1 telekeçilik kärhanalaryna goldaw
bermek çärelerini dowam etme
göterime deň boldy.
«Türkm enh aly» döwlet bir gi tabşyrdy. Bu çäreler, ilki bilen,
leşiginiň kärhanalarynda önüm telekeçileriň we raýatlaryň işe
öndürmegiň meýilnamasy 120,7 würligini höweslendirmek arkaly
iş ýerlerini saklap galmaga hemgöterim ýerine ýetirildi.
Döwlet haryt-çig mal biržasy de täze iş orunlaryny döretmäge
boýunça hasabat döwründe bir gönükdirilmelidir diýip, hormatly
ža söwdalarynyň 73-si geçirilip, P r e z i d e n t i m i z S e r d a r
8 müň 620 şertn am a has ab a Berdimuhamedow nygtady.
Döwlet Baştutanymyz dokma
alyndy.
Söwda-senagat edarasy bo we haly pudaklaryny ösdürmek
ýunça şu ýylyň ýanwar — mart meselesine aýratyn ünsi çekip, wi
aýlarynda amala aşyrylan işleriň se-premýere bu babatda birnäçe
ösüş depgini 104,3 göterim ýeri anyk tabşyryklary berdi.
Hökümetiň mejlisinde döwlet
ne ýetirilip, sergileriň 4-si guraldy.
Senagatçylar we telekeçiler bir durmuşynyň beýleki möhüm mese
leşmesi boýunça şu ýylyň üç aýyn lelerine hem garaldy, olar boýunça
da oba hojalyk we azyk önümlerini degişli çözgütler kabul edildi.
H o r m a t l y P r e z i d e n t i m i z
öndürmegiň ösüş depgini 164,5
göterime hem-de senagat önüm Serdar Berdimuhamedow Ministr
leriniň öndürilişiniň ösüş depgini ler Kabinetiniň mejlisini jemläp,
oňa gatnaşanlara berk jan saglyk,
108,1 göterime barabar boldy.
Hormatly Prezidentimiz Serdar maşgala abadançylygyny, berka
Berdimuhamedow wise-premýere rar Watanymyzyň gülläp ösmegi
we söwda toplumynyň ýolbaşçy ugrunda alyp barýan işlerinde uly
laryna ýüzlenip, häzirki ýagdaý üstünlikleri arzuw etdi.
da söwda pudagynyň durnukly
«RYSGAL»
işlemegini üpjün etmegiň esasy

Saglyk diňe her bir adam üçin däl, eýsem, tutuş
jemgyýet üçin uly gymmatlykdyr, çünki ol beden taý
dan sagdynlygyň we güýç-kuwwatyň, zähmet hem-de
döredijilik işjeňliginiň, umuman, abadan durmuşyň göz
başydyr. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe bu ugur Türkmenistanyň döwlet syýasatynyň
ileri tutulýan ugurlarynyň biri bolup durýar. Şunuň bilen
baglylykda, häzirki döwürde eziz Watanymyzda giň
gerime eýe bolan köpçülikleýin bedenterbiýe-sagaldyş
we sport hereketini ösdürmäge aýratyn üns berilýär.
Ýurdumyzda sagdyn durmuş ýörelgelerini berkarar
etmek, jemgyýetimizde bedenterbiýe hem-de sport bi
len yzygiderli meşgullanmagy wagyz etmek boýunça
giň gerimli işler alnyp barylýar. Ýylsaýyn bu herekete
türkmenistanlylaryň barha köp sanlysy goşulýar. «Sag
lyk» Döwlet maksatnamasy, beýleki degişli maksatna
malar, şäherlerde, oba ýerlerinde lukmançylyk we sport
düzümlerini döwrebaplaşdyrmak boýunça taslamalar
yzygiderli durmuşa geçirilýär.
Türkmenistanda bu ugurda görülýän netijeli çäreleriň
ekologiýa ulgamy bilen örän berk baglanyşyklydygyny
bellemek zerurdyr. Häzirki döwürde dünýäde adam
laryň abadançylygynyň hem-de ählumumy durnukly
ösüşiň möhüm şerti hökmünde ekologiýa meseleleriniň
ähmiýetine oňat düşünilýär. Türkmenistan bu möhüm
wezipeleri çözmäge anyk goşant goşup, uzak geljek
üçin niýetlenen, ylmy taýdan esaslandyrylan tebigaty
goraýyş strategiýasyny toplumlaýyn durmuşa geçirýär.
Hereket etmek, gezelençleri amala aşyrmak hem-de
boş wagtyňy peýdaly we işjeň geçirmek üçin ajaýyp
serişde bolan welosiped ulagyň ekologiýa taýdan iň
arassa görnüşi hasaplanylýar, ol sport ulagy hökmün
de-de uly meşhurlyga eýedir. Häzirki döwürde ýurdu
myzda köpçülikleýin welosipedli ýörişleri, awtoulagsyz
günleri, ählihalk bag ekmek dabaralaryny geçirmek
asylly däbe öwrüldi. Gahryman Arkadagymyzyň başyny
başlan, jemgyýetiň täze ekologiýa medeniýetini kemala
getirmäge gönükdirilen bu ajaýyp däpler halkymyzyň
uly goldawyna hem-de halkara derejede giňden ma
kullanylmagyna eýe boldy.
Döwlet Baştutanymyz köpçülikleýin welosipedli
ýörişe badalga berip, degişli sport lybasyna besle
nen gatnaşyjylaryň kerweniniň öňüni çekdi. Hormatly
Prezidentimiziň yzysüre hemmeler paýtagtymyzyň giň
şaýollary bilen sazlaşykly herekete başladylar.
Welosipedli ýörişiň barşynda hormatly Prezidentimiz
ajaýyp beden we sport taýýarlygyny görkezdi. Döwlet
Baştutanymyz, Türkmenistanyň at gazanan tälimçisi
Serdar Berdimuhamedow ozal hem dürli ýolbaşçy
wezipelerde işläp, şeýle çärelere yzygiderli gatnaşmak
bilen, özüniň şahsy göreldesinde işjeň we sagdyn dur
muş ýörelgesiniň artykmaçlyklaryny görkezdi.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow
asylly maşgala däplerini dowam edip, sport bilen meş
gullanmaga uly üns berýär. Sport bilen meşgullanmak
adamyň beden we ruhy ýagdaýyna oňaýly täsir etmek
bilen birlikde, zähmetsöýerlik, ruhubelentlik, maksada
okgunlylyk, düzgün-nyzamlylyk ýaly häsiýetleri ýüze
çykarmaga ýardam edýär. Şunda nesilleriň dowamat
lylygy öz aýdyň beýanyny tapýar.
Sport güýç-gaýratyň, gözelligiň, sagdynlygyň, ruhu
belentligiň aýdyň beýany bolmak bilen, berk bedenli we
ruhubelent ýaş nesli, Watanymyzyň geljegini terbiýele
mek işinde uly ähmiýete eýedir.
«RYSGAL»

2

Rysgal

2022-nji ýylyň 11-nji apreli, duşenbe

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Biz Türkmenistan atly beýik döwletde, parahat we arassa
asmanyň astynda, uzak hem-de bagtyýar durmuşda ýaşamalydyrys,
abadan we gül ýaly durmuşymyza buýsanmalydyrys.

GALKYNYŞLY ÖSÜŞLERIŇ ÝOLY BILEN

«Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda hormatly Prezidentimiziň
parasatly baştutanlygynda Berkarar
döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy
döwründe ösüşiň täze belentliklerine
gadam basýan Türkmenistanyň Se
nagatçylar we telekeçiler birleşmesi
döredilmeginiň 14 ýyllygyny ýokary
ösüş görkezijileri bilen garşy alýar.
Döwletimiz tarapyndan döredilip berilýän
uly mümkinçiliklerden we amatly şertlerden
netijeli peýdalanýan hususyýetçilerimiz giň
gerimli özgertmeler maksatnamalaryny dur
muşa geçirmäge saldamly goşant goşýarlar,
milli ykdysadyýetimiziň oba hojalygy we azyk
önümç ilig i, söwd a we hyzm atlar, dokm a,
ulag we aragatnaşyk, gurluşyk we gurluşyk
önümçiligi, senagat we himiýa senagaty ýaly
möhüm pudaklarynda üstünlikli işleýärler.
Döwlet Baştutanymyzyň Türkmenistanyň
Prezidenti wezipesine girişen gününde eden
taryhy çykyşynda: «Hususy pudak üçin hem
döwletimiz ähli şertleri döredýär. Döwlet eýe
çiligini hususylaşdyrmak we döwlete dahylsyz
pudagy ösdürmek döwlet syýasatymyzyň
aýrylmaz bölegi bolup durýar. Ýurdumyzda
milli ykdysadyýetimiziň ähli pudaklarynda iş
lejek kiçi, orta we iri tehnologik kärhanalaryň
gurluşygy ýokary depginler bilen alnyp barlar.
Bu bolsa ykdysady kuwwatymyzy berkitmäge
oňyn täsir eder» diýen sözleri ýurdumyzyň
telekeçileriniň ruhuny galkyndyryp, has-da
tutanýerli we öndürijilikli zähmet çekmekle
rine uly itergi berýän egsilmez güýç bolup
hyzmat edýär.
Taryh üçin 14 ýyl ýaly gysga döwrüň için
de ýurdumyzyň senagatçylary we telekeçileri
uly netijeleri gazanyp, bazar gatnaşyklaryna
esaslanýan milli ykdysadyýetimizi sanly di
wersifikasiýa, senagatlaşma esaslanyp, eks
porta ukyply, importyň ornuny tutýan önümleri
öndürýän täzeçe innowasion önümçilikler bi
len baýlaşdyrmakda uly işleri bitirýärler.
Ýurdumyzda telekeçilik işiniň kanunçylykhukuk binýadynyň yzygiderli kämilleşdirilme
gi, salgyt babatda ýeňillikleriň döredilmegi,
karzlaryň, şol sanda daşary ýurt karzlarynyň
elýeterli edilmegi, ýer bölekleriniň uzakmöh
letleýin peýdalanmaga berilmegi, ykdysa
dyýetiň hususy bölegini berkitmäge, ýurduň
önüm öndürijileriniň hojalyk we täjirçilik baş
langyçlaryny höweslendirmäge gönükdirilen
beýleki çäreler telekeçiligiň çalt depginler
bilen ösmegine uly itergi berýär.
Gahryman Arkadagymyzyň başlangyjy bi
len ýol alan Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň döredilen gününden
bäri onuň agzalarynyň sany 27 müňden geçdi.
Ýerli işewürlerimiziň abraýly taslamalary
durmuşa geçirip, ýurdumyzyň ösüşleri ugrun
da önjeýli zähmet çekmekleri üçin döwletimiz
tarapyndan döredilýän giň mümkinçilikleriň
netijesinde, geçen on dört ýylyň içinde ag

zalarymyzyň öndüren senagat önümleriniň
möçberi 78,8 esse, oba hojalyk we azyk
önümleriniň möçberi bolsa 85,2 esse ýo
karlandy.
Türkmenistanyň Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň agzalary sanlyja ýylyň
içinde halkyň sarp edýän harytlaryny, azyk
önümlerini öndürmekde, ajaýyp binalarydyr
desgalary gurmakda, sanly ykdysadyýetde,
söwdada we hyzmatlar ulgamynda baý tejribe
topladylar. Häzirki wagtda milli telekeçile
rimiz ykdysadyýetimiziň has ygtybarly pu
daklarynda ösen tehnologiýalary önümçilige
ornaşdyryp, bäsdeşlige ukyply, ýokary hilli
hem-de köpugurly importyň ornuny tutýan
önümçilikleri döretmekde we ýurduň eksport
mümkinçiliklerini artdyrmakda hem uly ösüş
leri gazanýarlar.
Ýurdumyzda eýeçiligiň döwletiň garama
gyndan aýrylmagy we döwlet emläginiň husu
sylaşdyrylmagy, ulag-aragatnaşyk ulgamynyň
kärh an alar yn yň paýd arlar jemg yý etler in e
öwrülmegi, geljekde tutuş senagat toplumy
ny hususylaşdyrmak boýunça alnyp barylýan
işler döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurla
ryna degişlidir. Hususylaşdyrylýan desgalar
kämil tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylyp,
importyň ornuny tutýan we eksportyň muk
daryny artdyrmaga gönükdirilen önümleriň
öndürilmegi we döwrebap hyzmatlaryň ýerine
ýetirilmegi ýola goýulýar. Bularyň ählisi husu
sy eýeçiligiň ykdysadyýetimizdäki paýynyň
yzygiderli artýandygyna şaýatlyk edýär.
B i r l e ş m ä n i ň a g z a l a r y h o r m a t l y
Prezidentimiziň ýurdumyzy senagat taýdan
ösen döwlete öwürmek barada öňde goýýan
wezipelerini durmuşa geçirmek ugrunda hem
yhlasly zähmet çekýärler. Ahal welaýatynyň
Ak bugdaý etrabynyň çäginde 260 gektardan
gowrak ýer böleginde döredilen Türkmenista
nyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi
niň senagat zolagynda ýokary tehnologiýaly
önümçilik kärhanalarynyň ýüzlerçesinde dürli
görnüşli senagat, gurluşyk we beýleki önüm
ler öndürilip, içerki we daşarky bazarlarda
ýerlenilýär. Telekeçilerimiziň yhlasy bilen bu
günki gün halkymyz tarapyndan sarp edilýän
önümleriň aglabasy ýerli çig malyň esasynda
milli kärhanalarymyzda öndürilýär.
Inn ow as io n tehn olog iý alar esas ynd a
gurluşyk we senagat harytlarynyň giň toplu
myny — keramiki plitalary, bazalt süýümini,
turbalary, kerpiç, demir-beton gurnamalary
ny, gidroizolirleýji serişdeleri, ýuwlan çägäni,
penopolistiroly, keramziti, emulsiýalardyr bo
ýaglary, elektrik kabelleri, ýol jähek daşlaryny
we kafelleri, gury gurluşyk garyndylaryny, ýag,
howa süzgüçlerini, akkumulýatorlary we beý
leki dürli senagat önümlerini öndürýän hususy
kärhanalaryň sany hem barha köpelýär. Kär
hanalarda öndürilýän gurluşyk serişdeleriniň
aglabasy plastik galyndylary, kagyzlary, po
lietileni, agaç galyndylaryny gaýtadan işlemek
arkaly taýýarlanylýar. Munuň özi ýurdumyzda
«ýaşyl» ykdysadyýetiň talaplarynyň berjaý
edilýändigine şaýatlyk edýär.
Hormatly Prezidentimiz ýurdumyzyň oba
senagat toplumynda hususyýetçiligiň paýyny
artdyrmagy, bu pudagy düýpli ösdürmegi we
özgertmegi döwlet syýasatynyň ileri tutulýan
ugurlarynyň hatarynda kesgitledi. Sebäbi
obasenagat toplumy ýurduň azyk bolçuly
gyny döretmekde we senagat pudagyny çig
mal bilen üpjün etmekde möhüm pudaklaryň
biri bolup durýar.
Birleşmäniň agzalaryna bölünip berlen
ekin meýdanlarynda ekerançylygyň döwrebap
usullary we tehnologiýalary, suw tygşytlaýjy
ulgamlary, ylmyň we öňdebaryjy tejribäniň
gazananlary ornaşdyrylýar, ekologiýa taýdan
arassa we ýokary hilli gök-bakja önümleri,
miweler öndürilýär. Maldarçylyk, guşçulyk
we azyk senagatyny gaýtadan işleýän pu
dagyň kuwwatlyklaryny artdyrmaga hem uly
ähmiýet berilýär. Soňky ýyllarda agzalarymyz

tarapyndan işe girizilen täze önümçilikler ýur
dumyza süýt we süýt önümleriniň, süýji-köke
önümleriniň, şöhlat we beýleki et önümleriniň,
gaplanan gök-miwe we guradylan gök-miwe
önümleriniň, alkogolsyz we şerbetli içgileriň
imp ort yn y ep-esli azaltm ag a mümk inç ilik
berdi.
Içerki bazardan artýan süýji-köke, gökmiwe, bakja, gaplanan gök-miwe önümleri,
spred ýagy, miwe şireleri, alkogolsyz içgiler,
mäş, noýba, nohut, dary, jöwen, künji ýaly
azyklyk ekinler, şeýle hem azyk däl deri-ýüň,
miwe önümleri gaýtadan işlenende galýan
galyndylar eksport edilýär. Ýurdumyzyň azyk
önümleriniň eksportynda esasy uly paýy tut
ýan döwrebap ýyladyşhanalarda ösdürilip
ýetişdirilýän ter pomidorlar daşarky bazar
larda mäkäm ornaşyp, oňa bolan islegler
has-da artýar.
Arkadagly zamanamyzda Diýarymyzyň
çar künjeginde gurulýan binalardyr desgalar
döwletimiziň ykdysady kuwwatynyň nyşanyna
öwrülip, ösen döwrümizi, halkymyzyň bagty
ýar durmuşyny äleme äşgär edýär.
Häzirki döwürde döwlet maksatnamalary
nyň çäklerinde, şol sanda Aşgabady abadan
laşdyrmak bilen baglanyşykly iri buýurmalary
ýerine ýetirmek hususy gurluşyk kärhanalary
na ynanylýar. Birleşmäniň agzalary ýaşaýyş
jaýlarynyň tutuş tapgyrlaryny, kottej toplumla
ryny, seýilgäh zolaklaryny, dolandyryş-işewür
lik etraplaryny, paýtagtymyzyň giň möçberli
düzüm desgalaryny gurýarlar.
Milli gurluşykçylarymyzyň gurýan binalary
dyr desgalary hili we milli bezeg aýratynlygy
bilen görenleri haýran galdyrýar. Sebitde
deňi-taýy bolmadyk Aşgabat şäheriniň Täh
ran köçesiniň ugrunda ýerleşýän «Aşgabat»
söwda we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden
hem-de döwrebap ýaşaýyş jaýyndan ybarat
bolan binalar toplumy kaşaňlygy, özboluşly
bezeg aýratynlygy, inženerçilik çözgütleri,
söwda, dynç alyş we ýaşaýyş üçin amatlyk
lary bilen tapawutlanýar hem-de halkymyzyň
wagtlaryny hoş geçirmek üçin barýan söýgüli
ýerine öwrüldi.
Aşgabat—Türkmenabat ýokary tizlikli awto
mobil ýolunyň 2021-nji ýylda dabaraly açylyp,
ulanylmaga berlen uzynlygy 203 kilometre
barabar bolan Aşgabat—Tejen bölegi türkmen
telekeçileriniň gazanan üstünliklerine, ýeten
derejelerine göz ýetirmäge mümkinçilik berýär.
Bu ýyl onuň Tejen—Mary böleginiň gurluşygy
na-da ak pata berildi. Milli gurluşykçylarymyzyň
bina eden bu iri taslamalarynyň hil we gözellik
derejesiniň ajaýyplygy halkara güwänamalaryň
ençemesi bilen tassyklanyldy hem-de ýurdu
myzyň täze döwrebap infrastrukturalarynyň
üstüni ýetirip, müňlerçe iş orunlarynyň döre
dilmegine mümkinçilik berdi.
Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň başlang yjy
bilen Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynyň
çäginde welaýatyň täze, döwrebap edara
ediş merkezinde jemi 336 sany, birleşmä
niň buýurmagynda 134 sany binanyň we
desganyň, şol sanda 132 sany 7, 9 gatly we
2 gatly kottej görnüşli ýaşaýyş jaýlaryň, 1 sa
ny myhmanhananyň hem-de söwda we dynç
alyş merkeziniň gurluşygy alnyp barylýar.
Sanly tehnologiýalar we intellektual ulgamlar
ornaşdyrylýan bu «akylly» şäheriň ulanmaga
berilmegi ähli babatlardaky aýratynlyklary bi
len hususy telekeçilerimiziň nobatdaky üstün
ligi bolup, taryhymyza altyn harplar bilen girer.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçi
ler birleşmesiniň agzalary ýurdumyzda sanly
ykdysadyýeti ornaşdyrmakda birnäçe işleri
durmuşa geçirýärler. Söwda we hyzmatlar
ulgamynda iş alyp barýan hususyýetçilerimiz
sanly ykdysadyýetiň mümkinçiliklerinden peý
dalanyp, internet söwdasynyň gerimini has-da
giňeldýärler, elektron söwda sahypalarynyň,
ykjam elektron goşundylarynyň, şeýle hem
dünýä belli internet söwda platformalarynyň
üsti bilen özleriniň öndüren harytlaryny onlaýn

menzilara satmak we eltip bermek hyzmatla
ryny giň gerimli amala aşyrýarlar.
Gahr ym an Ark ad ag ym yz yň baştutan
lyg ynd a 2022-nji ýylyň 11-nji fewr alynd a
geç ir ilen Türkm en ist an yň Milli Geňeş in iň
Halk Maslahatynyň mejlisinde kabul edilen
«Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galky
nyşy: Türkmenistany 2022—2052-nji ýyllarda
durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli
maksatnamasynda» ýurdumyzy geljek otuz
ýylda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň
strategik ugurlary kesgitlenilýär.
Milli maksatnamada ýurdumyzyň ykdysady
ösüşiň täze tapgyrynyň — sanly tehnologiýa
lara, ylmyň soňky gazananlaryna, öňdebaryjy
dünýä tejribelerine we ösen jemgyýete esas
lanýan innowasion-industrial taýdan ösüşiň
ileri tutulýan ugurlary, döwletimiziň ykdysady
we azyk howpsuzlygyny pugtalandyrmak,
ykdysadyýetimiziň bäsdeşlik artykmaçlyk
laryny ýokarlandyrmak, döwlet-hususy hyz
matdaşlygyny has-da işjeňleşdirmek, hususy
işewürligi we telekeçiligi ösdürmek, ýokary
tehnologiýaly önümçilikleri giňden döretmek,
importyň düzümini kämilleşdirmek, eksport
ugurlaryny diwersifikasiýalaşdyrmak, ekolo
giýa taýdan arassa önümleri öndürmek, erkin
ykdysady zolaklary döretmek, önümçilikleriň
netijeli ýerleşdirilmegi arkaly ýurdumyzyň se
bitleriniň gyradeň ösdürilmegini gazanmak,
bütin dünýäde parahatçylygy we howpsuzly
gy pugtalandyrmak hem-de Türkmenistanda
Birleşen Milletler Guramasy tarapyndan yglan
edilen Durnukly ösüş maksatlarynyň durmuşa
geçirilmegini üpjün etmek we beýleki ugurlara
uly orun degişli edilýär.
Hususy pudagyň öňünde goýulýan beýik
maksatlar we aýdyň wezipeler geljek otuz
ýyld a bu pud ag yň ýurd um yz yň ykd ys ad y
kuwwatyny berkitmekdäki ornunyň has-da
artjakdygyna şaýatlyk edýär.
Ýurd um yz yň sen ag atç ylar yn yň we te
lek eç iler in iň her ýyld a geç ir ilý än serg is i
hususyýetçileriň gazanan üstünliklerini gör
kezmek bilen çäklenmän, eýsem, hususy
kärhanalaryň önümlerini we hyzmatlaryny
dünýä bazarlarynda ilerletmäge, ýurdumyzyň
işewürliginde maýa goýum işini işjeňleşdirme
giň möhüm ugurlaryny kesgitlemäge ýardam
edýän toplumlaýyn çäre bolup hyzmat edýär.
Türkmenistanyň Söwda-senagat edara
synyň sergi zalynyň meýdançalarynda geçi
riljek sergide Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň 200-den gowrak
agzalarynyň döwrebap diwarlyklarynda hu
susyýetçileriň gazanan üstünlikleri we geljegi
bolan mümkinçilikleri bilen içgin tanyşmaga
şertler dörediler. Olaryň hatarynda milli yk
dysadyýetimiziň dürli pudaklarynda — oba
hojalygynda, azyk we gaýtadan işleýän se
nagatda, gurluşykda hem-de gurluşyk seriş
delerini, elektron enjamlaryny öndürmekde,
söwdada, syýahatçylykda, bilimde, durmuş
hyzmatlary ulgamynda, sanly ulgamda, ulag
we log ist ik a ulg amlar ynd a, amaly-haş am
senetçiliginde we beýleki ugurlarda işleýän
hususy kärhanalar, hojalyk jemgyýetleri hemde telekeçiler bar.
Ýurd um yz yň hus us yý etç iler in e möh üm
wezipeleri tabşyryp, biziň mümkinçiliklerimize
uly ynam bildirýän hormatly Prezidentimize
hoşallygymyzyň çägi ýok. Biz hem Arkadagly
Serdarymyzyň beýik ynamyny ödäp, ata Wa
tanymyzyň ösüşlerine öz mynasyp goşandy
myzy goşmak ugrunda tutanýerli zähmetimizi
gaýgyrmajakdygymyza ynandyrýarys.
Hormatly Prezidentimiziň janynyň sag, öm
rüniň uzak, mertebesiniň belent bolmagyny,
halkymyzyň bagtyýar durmuşy ugrunda alyp
barýan tutumly işlerinde elmydama rowaçlyk
laryň ýaran bolmagyny arzuw edýäris.
Döwran HUDAÝBERDIÝEW,
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesiniň başlygy.
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Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Ýurdumyzda maldarçylygy ösdürmäge, mallaryň hem-de guşlaryň
baş sanyny artdyrmaga, tohumçylyk işini ylmy taýdan esaslandyrylan
usullara laýyklykda giňeltmäge aýratyn üns berler.

TAR YH Y DÖW ÜRD E GAZ AN YL AN
ULY ÜST ÜNL IKL ER
Gahryman Arkadagymyzyň öňdengörüjilikli
başlangyjy bilen 2008-nji ýylda Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi döredil
di. Bu waka ähli halkymyz, hususan-da, işewür
adamlar tarapyndan ýurdumyzda kiçi we orta
telekeçiligi ösdürmekde ilkinji ädilen uly ädim
hem-de telekeçiligi ösdürmeklige döwlet tara
pyndan goldawlaryň beriljekdiginiň, has amatly
şertleriň dörediljekdiginiň ilkinji buşlukçysy hök
münde kabul edildi.

D

öwletimiz tarapyndan kiçi we orta telekeçiligi ös
dürmek boýunça berilýän goldawlardan, döredilýän
amatly şertlerden netijeli peýdalanyp, Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
milli ykdysadyýetimizi ösdürmekde, ylaýta-da, döwletimiziň
azyk howpsuzlygyny berkitmekde, ilatymyzy elýeterli bahalar
dan azyk önümleri bilen üpjün etmekde, ýurdumyzda importyň
ornuny tutýan we eksporta gönükdirilen oba hojalyk we azyk
harytlaryny öndürmekde bitiren işleri, ýeten sepgitleri, gazanan
ajaýyp netijeleri guwandyryjydyr.
Birleşmäniň agzalarynyň ýeten sepgitlerine, gazanan üs
tünliklerine köptaraplaýyn, dogruçyl baha bermek üçin, geçen
14 ýyl taryhy döwre ser salalyň. Ýurdumyzda 2007-nji ýyla çenli
oba hojalyk we azyk ugurly hususy önümçilikleriň sany bar
mak basyp sanaýmalyjady, olaryň içinde «Hasar», «Misgär»,
«Oguzhan» ýaly süýji-köke, «Bereketli», «Parahat», «Salkyn»,
«Paýhas» ýaly et-süýt önümleri öndürýän hususy önümçilik
kärhanalary bardy. Ýöne şol wagtlar ýokarda atlandyrylan kär
hanalara oturdylan enjamlar, ornaşdyrylan tehnologiýalar, olaryň
kuwwatlylygy, önümleriniň hil derejesi, desgalarynyň durky juda
ýönekeýjedi, has takygy, göze ilýän, ünsüňi çekýän üýtgeşik bir
zat ýokdy diýsek, megerem, hakykatdan daş düşmesek gerek.
Obasenagat toplumynyň ähli ugurlaryny ösdürmek, esasan,
ýer, maliýe we zähmet serişdeleri bilen üpjünçiligine bagly bolup
durýar. Türkmenistanyň Prezidentiniň kabul eden resminamala
ry esasynda telekeçilere önümçilik desgalaryny gurmak we ekin
meýdanlaryny döretmek üçin geçen döwürde 100 müň gektara
golaý ýer parçalary bölünip berildi.
Türkmenistanyň Prezidentiniň «Türkmenistanda kiçi we orta
telekeçiligi maliýe taýdan goldamak hakynda» degişli Kararyna
laýyklykda, birleşmäniň agzalaryna örän ýeňillikli şertlerde jemi
möçberi 600 million manat bolan karz serişdeleri goýberildi. Bu
lardan başga-da, Türkmenistanyň Prezidentiniň 2013-nji ýylyň
6-njy martyndaky Kararyna laýyklykda, Türkmenistanyň bank
edaralary tarapyndan oba hojalyk tehnikalaryny we suw tygşyt
laýjy enjamlary satyn almak üçin, oba hojalyk we azyk ugurly
önümçilikleri döredýän hususy taraplara karz serişdeleri berilýär.
Oba hojalyk boýunça ata-babalarymyzyň miras goýan baý
tejribesini, dünýäniň öňdebaryjy tejribesini, ylmyň gazananla
ryny ornaşdyrmak esasynda, galyberse-de, Türkmenistanyň
Prezidentiniň 2019—2020-nji ýyllarda kabul eden degişli Ka
rarlary esasynda örän ýeňillikli karz serişdeleriniň hasabyna
Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň dünýä meşhur «John Deere»
kompaniýasynyň jemi bahasy 176 milliondan gowrak amerikan
dollaryna 3050 töweregi alyp beren oba hojalyk tehnikalaryny
we enjamlaryny netijeli peýdalanyp, halal zähmet çekip, ýer
den bol hasyl, mallardan köp önüm alyp bilýän telekeçilerimiz
sanardan juda köpdür.
Gahryman Arkadagymyzyň ýurdumyzyň obasenagat toplu
mynda geçiren düýpli özgertmelerinde döwletimiziň azyk howp
suzlygyny pugtalandyrmak we ilatymyzy ýurdumyzda öndürilen
azyk önümleri bilen üpjün etmek ileri tutulýan wezipe hökmünde
kesgitlendi. Döwlet ähmiýetli öňde goýlan şeýle möhüm wezi
peleri üstünlikli ýerine ýetirmeklige telekeçileri giňden çekmek
maksady bilen, birleşmäniň agzalaryna ýer bölekleriniň, ýeňillikli
karz serişdeleriniň, başga hem birnäçe goldawlaryň yzygiderli
berilmegi ýurdumyzda hususy ulgama degişli oba hojalyk, azyk
we balykçylyk ugurly önümçilikleriň ýokary depginli hem-de
sazlaşykly ösmegine itergi berýär.
Geçen 14 ýylyň dowamynda birleşmäniň agzalary tara
pyndan oba hojalyk, azyk we balykçylyk ugurly innowasion
tehnologiýalar ornaşdyrylan döwrebap önümçilik kärhanalaryň
ýüzlerçesi gurlup işe girizildi. Şolaryň arasynda «Guş toplumy»
hususy kärhanasynyň Ahal welaýatynyň Bäherden etrabynda
ýerleşýän, ýylda 3 000 tonna towuk etini öndürýän guşçulyk
toplumyny, «Bereketli» hojalyk jemgyýetiniň Aşgabat şäheriniň
Büzmeýin etrabyndaky ýylda 1 800 tonna şöhlat we del tagamly
et önümlerini öndürýän kärhanasyny, «Hasar» hojalyk jemgyýe

tiniň Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynda ýerleşýän, ýylda
30 müň süýji-köke önümlerini öndürýän kärhanasyny, «Saha
batly» hojalyk jemgyýetiniň Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabyn
daky ýylda 2 000 tonna süýt, 30 tonna et öndürýän maldarçylyk
toplumyny, «Hazar balyk» açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde Hazar deňziniň ke
narynda ýylda bekre balygyň 2 tonna işbilini, 100 tonna etini we
10 million sany şertli bankada dürli balyklaryň konserwalaryny
öndürýän kärhanasyny, «Oguz ýol» hojalyk jemgyýetiniň Ahal
welaýatynyň Kaka etrabynyň G.Atabaýew adyndaky daýhan
birleşiginiň Mahmal ýaýlasynda, «Altyn gala gurluşyk» hususy
kärhanasynyň Daşoguz welaýatynyň Görogly etrabynda, «Al
tyn bürgüt» hususy kärhanasynyň Lebap welaýatynyň Çärjew
etrabynda, «Mähriban obam» hususy kärhanasynyň Mary
welaýatynyň Sakarçäge etrabynda döwrebap tehnologiýalar
ornaşdyrylan ýyladyşhanalaryny Gahryman Arkadagymyzyň
dabaraly ýagdaýda açylyşyna ak pata berendigini, şeýle hem
2020-nji ýylyň awgust-sentýabr aýlarynda «Nurly meýdan»
daýhan hojalygynyň Balkan welaýatynyň Bereket etrabyndaky
köpugurly oba hojalyk önümçilik toplumyna, «Altyn Tug» hu
susy kärhanasynyň Daşoguz welaýatynyň S.A.Nyýazow adyn
daky etrabyndaky döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan gök
önümler ýetişdirilýän ýyladyşhanasyna, «Tebigy ekin» daýhan
hojalygynyň Lebap welaýatynyň Çärjew etrabyndaky ýeralma,
gök-bakja, miweli baglar we üzüm ösdürilip ýetişdirilýän önüm
çiligine, «Erkin gurluşyk» hususy kärhanasynyň Mary welaýa
tynyň Mary etrabynda döwrebap tehnologiýalar ornaşdyrylan
miweli baglar we üzüm ösdürilip ýetişdirilýän ekin meýdanyna
baryp, şol önümçiliklerde alnyp barylýan işler bilen tanşyp, olara
ýokary baha berendigini türkmen telekeçileriniň Türkmenista
nyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň döredilmeginiň
14 ýyllygy mynasybetli baýramçylyk çäreleriniň geçirilýän gün
lerinde aýratyn buýsanç, çäksiz guwanç bilen belläp geçmäge
mynasypdyr.
Birleşmäniň agzalaryna ekerançylyk işlerini alyp barmak
üçin bölünip berlen umumy meýdany müňlerçe gektara bara
bar bolan ýerlerde gök-bakja, däneli we kösükli, ot-iýmlik, ýag
alynýan ekinleriniň, miweli baglaryň, üzüm we tut agaçlarynyň
ýokary hasyl berýän häzirki zaman görnüşleri ekerançylyk me
deniýetiniň iň soňky gazananlary ulanylyp ösdürilip ýetişdirilýär.
Telekeçiler tarapyndan 120 töweregi maldarçylyk, 80-e
golaý guşçulyk toplumlary guruldy. Toplumlarda mallaryň ýo
kary önümliligi bilen tapawutlanýan tohumlary hem ösdürilip
ýetişdirilýär.
Obasenagat toplumynda hususy önümçilikleriň döredilmegi
diňe bir içerki bazarymyzy özümizde öndürilýän mal eti, guş eti,
ýumurtga, süýt, şöhlat, konditer, gök-bakja we miwe önümle
ri, alkogolsyz içgileri, miwe suwlary, başga hem ençeme azyk
önümleri bilen üpjün etmäge däl, eýsem, olaryň içerki bazardan
artan möçberini daşary ýurtlara ibermäge hem giň mümkinçi
likler berýär.
Oba hojalyk we azyk önümleriniň daşary ýurtlara iberilýän
möçberi depginli köpelýär, mysal üçin 2021-nji ýylda eksporta
iberilen önümleriň gymmaty we möçberi boýunça görkezijileri,
2020-nji ýyla garanyňda, ep-esli artdy.
Şu ýylyň 11-nji fewralynda kabul edilen «Berkarar döwletiň
täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany 2022—2052-nji
ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan ösdürmegiň Milli maksatna
masynda» ýurdumyzda kiçi we orta telekeçiligi ösdürmeklige
aýratyn üns berilýär. Azyk bolçulygyny ygtybarly üpjün etmeklige
möhüm mesele hökmünde garalýar. Munuň üçin innowasi
on tehnologiýalar ornaşdyrylan kärhanalary we önümçilikleri
döretmek, innowasion tehnologiýalary ornaşdyrmaga höwes
lendirmek we goldamak, karz ulgamyny ýönekeýleşdirmek
we kämilleşdirmek, jemi içerki önümde hususy ykdysadyýetiň
döwlete dahylsyz böleginiň paýyny artdyrmak, bazar ykdysa
dyýetine geçmek, bazar gatnaşyklaryny kämilleşdirmek göz
öňünde tutulýar.
Maksatnama laýyklykda, obasenagat toplumynyň öňünde
ýokary hilli, halkara standartlaryna laýyk gelýän, dürli görnüşli
oba hojalyk önümleriniň möçberini artdyrmak, bäsdeşlige ukyp
ly, ekologiýa taýdan arassa döwrebap önümçilikleri döretmek
arkaly ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek, şonuň
bilen birlikde importyň möçberini azaltmak we eksportyň möç
berini köpeltmek ýaly derwaýys wezipeler goýulýar.
Şamyrat HERREMOW,
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
Obasenagat toplumy we balykçylyk müdirliginiň başlygy.
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Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Ýurdumyzda azyk howpsuzlygyny üpjün etmek örän möhüm wezipeleriň biridir.
Munuň üçin biz dünýä standartlaryna laýyk gelýän, bäsdeşlige ukyply,
ekologik taýdan arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerini öndürýän häzirki zaman
önümçiliklerini dörederis. Beýleki döwletlerden getirilýän harytlaryň
ornuny tutýan oba hojalyk önümlerini özümizde giňden öndürip,
olaryň daşary ýurtlara iberilýän möçberlerini artdyrarys.

TELEKEÇILERIMIZIŇ
TÄZE ÖNÜMLERI
Aşgabat şäherinde ýerleşýän «Parahat» hususy kärhanasy täze,
«Ýeserje» haryt nyşany bilen pisseli şokolad pastasynyň önümçili
gini ýola goýdy. Täze önüm ekologiýa taýdan arassalygy, tebigylygy
bilen tapawutlanýar. Oňa hiç hili himiki reňk we ys berijiler goşul
maýar. Taýýar önümler 350 gramlyk çüýşe gaplara gaplanylýar.

Täze önümçiligiň ýola goýulmagy 1993-nji ýylda döredilen kär
hananyň depginli ösdürilýändigini görkezýär. Ol ýurdumyzda iri hem
döwrebap hususy kärhanalaryň biri bolup, önümçiligi awtomatlaş
dyrmak, oňa täze tehnologiýalary ornaşdyrmak boýunça öňdeba
ryjy hasaplanýar. Kärhanada Italiýa Respublikasynyň döwrebap
enjamlary ornaşdyryldy. Ilkibaşda şöhlat önümçiligini ýola goýan
kärhana geçen ýyllarda daşary ýurtly hyzmatdaşlar bilen netijeli
gatnaşyklary ösdürip, maýa goýumlary çekmegi, ösen tejribeleri
ornaşdyrmagy başardy. Onuň tebigy miwe şireleri, çaýlary, gazly
içgileri, miwe-gök önüm pýureleri, süýt we et önümleri alyjylaryň
islegli önümleridir. Olar Russiýa Federasiýasyna, Gyrgyz Respub
likasyna we Ýewropa döwletlerine, goňşy ýurtlara eksport edilýär.
Kärhana 2016-njy ýyldan bäri «Ýeserje» haryt nyşany bilen ça
ga iýmitleriniň önümçiligini alyp barýar. Häzirki wagtda önümçilik
giň gerimde alnyp barlyp, önümleriň görnüşi köpeldilýär. Täze
çillik, döwrebaplyk, iň gowy hem ýokary hilli önümleri öndürmek,
müşderileriň isleglerini öwrenip, önümçiligi ösdürmek «Parahat»
hususy kärhanasynyň esasy ýörelgeleri hasaplanýar.
«Gündogar akymy» hojalyk jemgyýetiniň işçi-hünärmenleri
tarapyndan öndürilýän önümleriň görnüşleri yzygiderli artýar.
Olar ösümlik ýagyny, maýonez, kofe, mallaryň iýmini öndürýärler.
Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik kärhanasy Aşgabat şäheriniň Bag
tyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýär. 2019-njy ýylda kärhanada
ösümlik ýagynyň önümçiligi ýola goýuldy. Bu ýerde täze önümiň
—ýaglylygy 40; 62,5; 72,5; 82,5% derejede bolan maýoneziň
önümçiligi hem ýola goýuldy. Önümler «Günaý» haryt nyşany
bilen 200, 400 we 800 gramlyk gaplara gaplanýar. Kärhananyň
sagatda 2 tonna maýonez öndürmäge mümkinçiligi bar.

Kärhana Hytaý Halk Respublikasynyň, Türkiýe Respublika
synyň enjamlary bilen üpjün edildi. Onuň kuwwatlylygy ýylda
18 müň tonna çigidi gaýtadan işläp, 7200 tonna arassalanan ösüm
lik ýagyny öndürmäge barabardyr. Bu ýerde öndürilýän ösümlik
ýagy «Günaý» haryt nyşany bilen 1 we 5 litrlik gaplara gaplanylýar.
Hojalyk jemgyýetine 2020-nji ýylda Ahal welaýatynyň Sarahs
etrabynyň çäginde oba hojalyk ekinlerini ýetişdirmek üçin 6 müň
gektar ýer bölünip berildi. Bu ýerde ekin dolanyşygy esasynda 900
gektarda günebakar çigidini, hersi 850 gektar bolan meýdanda
soýa, raps, künji, 2 müň 550 gektarda bugdaý ekmek göz öňün
de tutulýar. Onlarça işgär zähmet çekýän kärhanada 300 gramlyk
göze gelüwli gaplanylýan kofe önümçiliginiň alnyp barylýandygy
hem bellärliklidir. Kärhananyň agzybir işgärleri geljekde önümçi
liginiň gerimini has-da giňeltmegi maksat edinýär.

OBA HOJALYGY:

azyk bolçulygyna goşant
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň
Galkynyşy döwründe hususy pudagyň
wekilleriniň tagallalary bilen döwletimiziň
agrosenagat pudagy adatylykdan innowa
sion çözgütlere we oýlap-tapyşlara, täze
bazarlary döretmäge mümkinçilik berýän
ýokary tehnologiýaly ugra öwrüldi.
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler bir
leşmesiniň döredilmeginiň 14 ýyllygy mynasybetli
ýurdumyzyň hususy ulgamynyň wekilleri täze görnüşli
önümleri, gazanan zähmet üstünlikleri bilen geldiler.
Döwlet tarapyndan döredilýän giň mümkinçilik
leriň netijesinde, ýurdumyzyň hususy ulgamynyň
milli ykdysadyýetimiziň ösüşindäki ähmiýeti barha
artýar. Soňky ýyllarda türkmen telekeçileri öz ýola
goýan önümçiliklerini yzygiderli giňeldýärler. Täze
gözleglere ymtylyp, täze görnüşli önümleriň önümçi
ligini ýola goýýarlar. Munuň üçin döwlet tarapyndan
ähli şertler döredilýär, şol sanda ýeňillikli karz pul
serişdeleri hem-de uzak möhletleýin peýdalanmak
üçin ýer bölekleri berilýär. Hususy işewürler ýokary
tehnologiýaly täze önümçilikleri döretmek bilen, eziz
Watanymyzyň bedew batly ösüşlerine mynasyp go
şant goşýarlar.
Häzirki döwürde öňdebaryjy tejribä, innowasion
tehnologiýalara hem-de köpasyrlyk milli däplere
daýanýan oba hojalyk pudagy yzygiderli ösüşe eýe
bolýar. Ýurdumyzyň obasenagat toplumyny döwlet
tarapyndan goldamagyň bitewi ulgamyna laýyklykda,
her ýyl bu pudaga köp möçberde maýa goýumlary
goýulýar.
Ýurdumyzyň oba hojalyk toplumy tebigy baýlykla
rymyzyň rejeli peýdalanylmagyna, ekologik abadan
çylygyň üpjün edilmegine, biologik deňagramlylygyň
saklanmagyna, milli ykdysadyýetimiziň kuwwatlan
magyna önjeýli täsirini ýetirýär. Şonuň üçin obase
nagat toplumynyň kämilleşdirilmegine gönükdirilen
tagallalar uzak möhletleýin geljegi nazarlaýan milli
maks atn am alard a we kan unç ylyk nam alar ynd a
giň beýanyny tapýar. Bu ugurda «Berkarar döw
letiň täze eýýamynyň Galkynyşy: Türkmenistany

2022 — 2052-nji ýyllarda durmuş-ykdysady taýdan
ösdürmegiň Milli maksatnamasynda» hem anyk we
zipeler bellenilip, olar yzygiderli durmuşa geçirilýär.
Şunda hususy telekeçilerimize aýratyn orun degişli
dir. Sebäbi häzirki döwürde obasenagat toplumynda
hususy pudagyň paýy juda uludyr.
Täze taryhy eýýamda hususyýetçilerimiz azyk
howpsuzlygynyň pugtalandyrylmagyna, ýerli önüm
leriň hasabyna senagatyň çig mal serişdeleri bilen
üpjün edilmegine örän uly goşant goşýarlar. Halkyň
sagdyn iýmitlenmegini gazanmak, durmuş hal-ýag
daýyny gowulandyrmak, ilaty iş orunlary bilen üpjün
etmek meseleleriniň çözülmeginde hem möhüm
wezipeleri amala aşyrýarlar.
Şu ýerde buýsanç bilen bellemeli bir hakykat bar:
Türkmenistan döwletimiz azyk önümlerini beýleki
döwletlerden getirýän däl-de, tersine, bu önümleri
beýleki döwletlere iberýän ýurda öwrülmegiň ýo
lunda ynamly gadamlar bilen öňe barýar. Pudagyň
şu derejä ýetip, taýsyz üstünlikler gazanmagynyň
aňyrsynda döwlet derejesinde amal edilýän düýpli
ykdysady strategiýa, şol sanda maddy-önümçilik
binýadyny pugtalandyrmak üçin döredilýän amatly
mümkinçilikler bar. Şonuň üçin hususy telekeçilere
häzirki zaman oba hojalyk tehnikalaryny, enjamla
ryny satyn almak we önümçilige ornaşdyrmak üçin
(Dowamy 5-nji sahypada)

5

Rysgal 2022-nji ýylyň 11-nji apreli, duşenbe

OBA HOJALYGY:

azyk bolçulygyna goşant
(Başlangyjy 4-nji sahypada)

döwlet tar ap ynd an ýeň illikli karz ser işd eler in iň
berilýändigini hem guwanç bilen bellemelidiris. Öz
gezeginde, sanly intellektual çözgütler ýola goýlan
hususy obasenagat kärhanalary zähmet öndürijiligi
ni ýokarlandyrmaga, şol bir wagtyň özünde pudagyň
durnukly ösüşini üpjün etmäge ýardam berýärler.
Başgaça aýdanyňda, pudagyň ýokary öndürijilikli
döwrebap tehnologiýalar bilen üpjün edilmegi üçin
döwlet tarapyndan döredilýän ýeňillikler hususyýet
çilerimiziň gazanýan üstünlikleriniň girewi bolup hyz
mat edýär. Galyberse-de, ekerançylyk, maldarçylyk,
guşçulyk ýaly oba hojalygynyň dürli ugurlary bilen
peýdalanmaga isleg bildirýän hususy taraplar üçin
ýer bölekleri uzak möhletleýin kärendesine berilýär.
Munuň özi hususy taraplaryň tebigy baýlyklarymyza,
şol sanda ýer-suw serişdelerimize eýeçilik gözi bilen
garamagy üçin uly ähmiýete eýe bolup durýar. Oba
hojalygynda zähmet çekýän hususyýetçiler tara
pyndan ekerançylyk ýerlerini gurplandyrmak, ýeriň
şoruny aýyrmak, ekin dolanyşygyny alyp barmak,
suwy tygşytlamak boýunça ylmy taýdan esaslandy
rylan agrotehniki çäreler hem muňa aýdyň şaýatlyk
edýär. Aslynda, telekeçilikde ekinlere, mallara ideg
etmek we olardan ýokary netije almak ugrundaky
çäreleriň ählisi ylmy esasda alnyp barylýar.
Her bir işlerinde döwrebaplygy ýörelge edinýän
hususy telekeçilerimiz oba hojalyk ulgamynda hem
häzirki zaman usullarynyň ençemesini ornaşdyrdy
lar. Şeýle täzeçil ugurlaryň biri-de, sowadyjy ammar
lary gurmakdyr. Olaryň kömegi bilen bazarlarymyz
möwsümleýin ýetişýän gök-bakja önümleridir miwe
ler bilen ýylyň dört paslynda hem üpjün edilýär. Şeýle
döwrebap ammarlar Diýarymyzyň ähli sebitlerinde
gurlup, ulanylmaga berildi. Geljekde olaryň ýene
onlarçasyny gurmak meýilleşdirilýär. Munuň özi
hususyýetçiligiň oba hojalygynda has-da kuwwat
lanýandygyndan habar berýär. Gurlan we gurulýan
sowadyjy ammarlaryň kompýuterleşdirilen sowadyjy
ulgam arkaly dolandyrylýandygy hem bellärliklidir.
Ylmyň iň täze gazananlary ornaşdyrylyp, sanly
ulgam arkaly dolandyrylýan önümçilik görnüşleriniň
ýene biri döwrebap ýyladyşhanalardyr. Soňky ýyl
larda hususy pudakda bu ugurda hem baý tejribeler
gazanylyp, örän ýokary netijeler alyndy.
Agrosenagat toplumynda iş alyp barýan tele
keç iler im iz ser işd elerd en hem-de ylm y taýd an
esaslandyrylan usullardan netijeli peýdalanyp, ýo
kary hasylly, bäsdeşlige ukyply, halkara ölçeglere
kybap gelýän önümleri öndürýärler. Netijede, ýerli
çig maly gaýtadan işleýän kuwwatly kärhanalaryň
sany barha artýar. Oba hojalyk önümlerini gaýtadan
işleýän milli kärhanalarymyz dünýä ülňülerine laýyk
gelýän harytlary bilen hem içerki hem-de daşarky
bazarlarda özlerine ynamly ýer edindiler. Bu bolsa
Watanymyzyň eksport kuwwatyny has-da ýokarlan
dyrmaga mümkinçilik berýär.

Hususyýetçilerimize oba hojalygynda gazanýan
üstünlikleriniň netijesinde milli azyk önümlerimiz
importyň ornuny doly tutdy diýsek, ýalňyşmasak
gerek. Bu günki gün ak bazarlarymyz özümizde
öndürilen azyk harytlarynyň ähli görnüşi bilen doly
üpjün edilen. «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylyn
da gündelik ulanylýan azyk harytlary bolan et, süýt,
ýumurtga, balyk, un, şeker, ýag önümleriniň, çagalar
iýmitiniň, şeýle hem saçaklarymyzyň lezzetini artdy
ryp, göwünlerimizi göterýän gök we miwe şireleriniň,
şireli suwlaryň, maýoneziň, doňdurmanyň, gapla
nan önümleriň, süýji-kökeleriň... dürli görnüşleri
öz telekeçilerimiz tarapyndan öndürilýär. Milli azyk
harytlarymyz tagamlarydyr elýeter bahalary bilen
ýerli alyjylaryň isleglerini doly kanagatlandyrýar.
Olaryň aglabasy ýurdumyzyň çäklerinden daşarda
hem höwes bilen sarp edilýär.
Oba hojalygynda telekeçilik işiniň geriminiň giňel
dilmegi, öndürilýän önümleriň görnüşleriniň hem-de
mukdarlarynyň artdyrylmagyna oňyn täsirini ýetirýär.
Her ýylda azyk önümleriniň onlarça täze görnüşle
riniň önümçiligi ýola goýulýar.
Ösüşiň täze tapgyrynda oba hojalyk toplumynyň
ýüpekçilik, dowardarçylyk, iri şahly maldarçylyk,
guşçulyk, balaryçylyk, ekerançylyk, bagçylyk, üzüm
çilik, gülçülik, kömelekçilik, balykçylyk, şeýle-de
gök-bakja önümlerini kakadýan we konserwirle
ýän, mallar üçin ot-iým taýýarlaýjy senagat ugurly
kiçi kärhanalary we kiçi sowadyjy ammarlary, az
kuwwatly degirmenleri döretmek ýaly ugurlaryndada telekeçilik barha rowaçlanýar. Sebäbi 30 ýyllyk
maksatnamada bu ugurlary has-da ösdürmeklige
uly ähmiýet berilýär.
Milli telekeçilerimiziň öndürýän azykdyr gök-bakja
önümleridaşary bazarlarda hem uly islegden peý
dalanýar. Sebäbi olar ýokary hilli önümler bolup,
halkara standartlaryna doly laýyk gelýär. Ýurdumy
zyň kärhanalarynyň mynasyp bolan ISO we NASSR
halkara güwänamalary hem ýerli hususyýetçileri
miziň öndürýän azyk önümleriniň ýokary hiline we
ekologiýa taýdan howpsuzlygyna şaýatlyk edýär.
Munuň özi ösen döwürde dünýä ülňülerine laýyk
gelýän azyk önümlerini öndürmek üçin döredilen
ajaýyp mümkinçilikleriň biridir.
Umuman, hormatly Prezidentimiziň telekeçilik
işinde, şol sanda oba hojalyk toplumynda açyp
beren giň ýolundan ynamly öňe barýan hususyýet
çilerimiz agrar pudagy ösdürip, azyk bolçulygyny
döretmekde irginsiz zähmet çekýärler. Netijede öz
azygymyz öz bereketli topragymyzdan öndürilýär.
Içerki bazardan artan ekologiýa taýdan arassa,
ýokary hilli azyk önümleri daşary ýurda ugradylýar.
Telekeçilerimiziň halal zähmet çekip, döredijilik
kuwwatyny durmuşa geçirmekleri, ilatymyzy ýerli
harytlar bilen üpjün edip, azyk bolçulygyny artdyr
mak üçin iň amatly şertleri döredip berýän hormatly
Prezidentimize hoşallygy çäksizdir.

TELEKEÇILERIMIZIŇ
TÄZE ÖNÜMLERI
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň fewral aýynda Mary
welaýatynyň Mary etrabynyň «Täze oba» daýhan birleşiginiň
çäginde ýerleşýän kärhanada «Täze aý» haryt nyşanly konditer
önümleriniň täze görnüşleriniň önümçiligi ýola goýuldy.
Täze — «Elbrus», «Feniks», «Dynç günleri» şokoladlary,
kokosly şokolad örtükli süýjüsi, «Wektor» karamelli şokolad ör
tükli süýjüsi, «Kometa» kakao huruşly şokolad örtükli süýjüleri
ýurdumyzyň ak bazarlarydyr söwda merkezlerinde müşderilere
hödürlenip başlandy.

2017-nji ýylda işe girizilen kärhanada häzirki wagtda konditer
önümleriniň jemi 100-den gowrak görnüşi öndürilýär. Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi
Rejepmyrat Orazowa degişli bolan konditer önümleri kärhana
synda wafli, köke hem-de keks önümleriniň onlarça görnüşleri
öndürilip, alyjylar köpçüligine hödürlenilýär. Olaryň arasynda
«Ýyldyz» atly keksi, «Şokobella», «Hazyna» kökeleri, «Pamyk»
üsti zefirli köke bar.
Türkiýe Respublikasynyň kuwwatly enjamlary ornaşdyrylan
kärhanada 1000-den gowrak işgär zähmet çekýär. Olar her bir
işe täzeçe çemeleşmeli diýen görkezmelerden ugur alyp, «Täze
aý» haryt nyşanly önümleriň täzeden-täze görnüşlerini öndür
mekde yhlaslaryny gaýgyrmaýarlar. Bu ýerde her aýda ortaça
900 tonna golaý önüm öndürilýär.
Golaýda «Tibet Türkmen» hojalyk jemgyýetiniň «Balşeker»
haryt nyşanly süýji önümlerini öndürýän kärhanasynda täze,
çaga iýmitleriniň, berhizlik kökejikleriň önümçiligine başlandy.
Köp görnüşliligi bilen tapawutlanýan täze önümleriň arasynda
şokolad, ary bally we banan tagamly ertirlikler, marşmellowly
taýyn ertirlik, bambuk taýajyklary körpejeleriň iň islegli önüm
leridir. Bu önümler witaminlere baýlaşdyrylandyr. Şeýle hem
däneli ösümliklerden taýýarlanan berhizlik tagamlar saglyk
üçin peýdalydygy, ýokumlylygy bilen özüne çekýär. Önümler
«Balşeker» haryt nyşany bilen göze gelüwli gaplara gaplanylýar
we ýurdumyzyň söwda nokatlarynda alyjylara hödürlenilýär.

Önümçilik kärhanasy paýtagtymyzyň Büzmeýin etrabynda
ýerleşýän «Tibet Türkmen» hojalyk jemgyýetinde öndürilýän
önümleriň hil derejesi daşary ýurtlarda öndürilýän önümlerden
birjik-de pes däldir. Telekeçi Kakamyrat Baýjanowyň ýolbaşçy
lygynda konditer önümçiliginde işler giň gerimde alnyp barylýar.
Häzirki wagtda bu ýerde «Balşeker» haryt nyşanly zefir, guş
süýdi, marmelad hem-de horaz süýjüleriniň onlarça görnü
şi öndürilýär. Önümçilik işinden daşary hem bu ýerde ýörite
gaplama bölümi hem hereket edýär. Onda gabartma külkesi,
şekerli wanilin, kakao, «Şanti» krem hem-de şeker külkeleri,
konditer önümlerini öndürmekde ulanylýan želatin, krahmal ýaly
birnäçe goşundylar «Altyn» we «Kenton» haryt nyşanly gaplara
gaplanylýar. Şeýlelikde, iki bölümiň her aýda umumy öndürýän
önümleri 7 tonna bolup, içerki bazarymyzy dolulygyna üpjün
edýär. Umuman, ho
jalyk jemg yý et in iň
«Balş ek er» har yt
nyş anly, lezz etli
süýjülikler i ýo
kary hili we gör
nüş in iň köplüg i
bilen tap aw ut
lanýar.
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Türkmenistanyň Prezidenti Serdar BERDIMUHAMEDOW:
— Türkmen halkyny hemmetaraplaýyn bagtyýar durmuşy üpjün edilen,
ýokary şertlerde ýaşaýan, öz milli aňyýeti, dünýäniň öňdebaryjy, ynsanperwer
medeni-ruhy gazananlary bilen aň-düşünjesini baýlaşdyrmagy başarýan, ösen millete
öwürmekde ýurdumyzda amala aşyrylyp gelinýän özgertmeleri has işjeňleşdireris.

TELEKEÇILERIMIZIŇ
TÄZE ÖNÜMLERI
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
agzasy, telekeçi Aýhan Rejepowanyň Mary welaýatynyň Mary
şäherinde ýerleşýän kärhanasynda öz işine ussat hünärmen
leriň dünýä belli, öňdebaryjy daşary ýurt kompaniýalarynyň
kämil enjamlaryndan başarnykly hem netijeli peýdalanmaklary
bilen «Gerçek» haryt nyşany bilen aýakgaplaryň dürli görnüşleri
öndürilýär. Ýylda 20 milliona golaý jübüt aýakgap öndürmäge
mümkinçiligi bolan kärhanada işçi-hünärmenleriň yhlasly zäh
meti netijesinde öndürilýän aýakgaplaryň berk we durnukly
bolmagy üpjün edilýär. 2022-nji ýylyň başynda kärhanada
mekdep okuwçylary üçin torbalar, sport aýakgaplarynyň täze
görnüşleri, çagalar üçin ýarymçepekleriň öndürilip başlanmagy
önümleriň sanyny has-da artdyrdy.
2015-nji ýyldan bäri öndürilýän aýakgaplar dürli ýaşdaky
müşderiler üçin niýetlenip, uly islegden peýdalanýar. «Gerçek»
aýakgaplarynyň dürli maksatlara, ýylyň ähli möwsümine niýetle
nen görnüşi bolup, olaryň arasynda iş, öý hojalyk aýakgaplary,
dynç alyş üçin çepekler, sport aýakgaplary bar.

Täze önümleriň hatarynda «MMB» haryt nyşanly dürli gör
nüşli aýakgaplar hem bar. Telekeçi Baýramsähet Meňliýewiň
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň çägindäki Türkmenis
tanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň
senagat zolagynda ýerleşýän önümçilik kärhanasynda öndüril
ýän bu aýakgaplar rahatlygy we oňaýlylygy bilen tapawutlanýar.
Kärhana Italiýa Respublikasynyň, Türkiýe Respublikasynyň
ýokary tehnologiýaly enjamlary bilen enjamlaşdyryldy. Aýak

gaplar deriden taýýarlanyp, hili boýunça dünýä ülňülerine do
ly laýyk gelýär.  «MMB» haryt nyşanly göze g
 elüwli 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. Teleke
çiniň geljekde önümleriň görnüşlerini köpeltmek, zenanlar üçin
niýetlenen aýakgaplary öndürmek maksady bar.
«Ýelken» haryt nyşanly aýakgaplary öndürýän Türkmenista
nyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy, telekeçi
Arslan Möwlamowyň Aşgabat şäheriniň çäginde ýerleşýän
kärhanasynda önümçiligiň esasy aýratynlygy aýakgaplaryň
işçi-hünärmenler tarapyndan elde taýýarlanylmagydyr. Ýigrimi
den gowrak ýaş oglan-gyzlaryň zähmet çekýän kärhanasynda
deriden taýýarlanylýan aýakgaplaryň her günde 45 — 50 jübüti
öndürilýär.
Şu ýylyň başynda täze, kemerleriň we ýarymçepek görnüşli
aýakgaplaryň önümçiligi ýola goýuldy. Häzirki wagtda ýylyň her
möwsümine görä, dürli ýaşdaky adamlar üçin niýetlenen aýak
gaplaryň jemi 234 görnüşi öndürilýär.

SENAGATLAŞDYRMAK
MAKSATNAMASY
DURMUŞA GEÇIRILÝÄR
Garaşsyzlygyň beýik maksatlara bes
lenen ösüş ýolunda Türkmenistan Wata
nymyzda ägirt uly üstünlikler gazanylýar.
Beýik ösüş-özgerişler Gahryman
Arkadagymyzyň ykdysadyýetimizi
bazar gatnaşyklaryna geçirmek we
ähli pudaklary döwrebap ösdürmek ugrun
daky başlangyçlaryndan gözbaş alýar.
Döwlet Baştutanymyzyň parasatly belleýşi ýaly:
«Häzir dünýäde uly özgerişler bolup geçýär. Ylmytehnologik ösüşiň çalt depgini adamzat ýaşaýşyna,
jemgyýetçilik gatnaşyklaryna, durmuşyň düzgün-ka
dalaryna we ýörelgelerine öz täsirini ýetirýär. Bu äh
lumumy özgertmelere goşulmak we dünýä ösüşinde
öz ornuňy berkitmek üçin döwletiň hem-de jemgyýetiň
bitewi aňyýet ýolunyň, bitewi ösüş ýörelgeleriniň, bi
lelikdäki tagallalaryň örän derwaýysdygyny bellemek
gerek. Şonuň üçin ýurdumyzda bitewi ösüş ýörelgesi
hökmünde ykdysadyýetimiziň düzüm böleklerini ba
zar gatnaşyklaryna görä üýtgedip gurmak saýlanyp
alyndy.
Bazar ykdysadyýetinde tehniki ösüş, sarp edijile
riň islegleriniň göwnejaý kanagatlandyrylmagy, köp
babatda ykdysadyýetiň hususy böleginiň netijeli işine
bagly. Şonuň üçin hususy ulgamda ýokary tehnologi
ýaly innowasion önümçilikleri ösdürmek, kiçi we orta
telekeçiligi düzümleýin üýtgedip gurmak ýurdumyzda
öňe sürülýän esasy ugurlaryň hatarynda durýar. Di
ýarymyzyň telekeçileri bu gün dürli pudaklarda netijeli
işleri alyp barmak bilen, çylşyrymly we giň möçberli
taslamalary durmuşa geçirýärler. Bu buýsançly ha
kykat Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň senagat ugurly kärhanalarynda ýerine
ýetirilýän işlerde-de aýdyň görünýär.
Kuwwatly senagat ulgamyny döretmek ykdysady
ösüşiň esasy talaby bolup durýar. Sebäbi senagatda
çig mallar gaýtadan işlenip, olar önüme, haryda öwrül
ýär. Türkmenistan Watanymyz bolsa dürli çig mallara
juda baý ýurt. Watanymyzyň tebigy baýlyklaryndan
netijeli peýdalanyp, olary önümçilige ornaşdyrmak
importyň ornuny azaltmaga hem uly ýardam berýär.
Bularyň ählisi bolsa ykdysadyýetimiziň ösüşine oňyn
täsirini ýetirýär. Şonuň üçin hormatly Prezidentimiziň
parasatly syýasaty netijesinde döwletimizde ykdysa
dyýeti senagatlaşdyrmak ugrunda birnäçe halkara
ähmiýetli taslamalar amala aşyrylýar. Bu taslamala
ryň üstünlikli berjaý edilmeginde 1300-den gowrak
senagata ýöriteleşen agzasy bolan TSTB-niň hem
uly hyzmaty bar.
Ilki bilen bellemeli zat, senagat ugurly telekeçileriň
batly gadamlary bilen hususy eýeçiligiň senagatda
kuwwatly binýady kemala geldi. Hususyýetçilerimiz
senagatyň dürli ugurlarynda — azyk, gurluşyk, elekt
ron, himiýa, oba, ýeňil senagatlarda iş alyp barýarlar.
Bu günki gün halkymyz tarapyndan sarp edilýän
önümleriň aglabasy ýerli çig malyň esasynda milli
kärhanalarymyzda öndürilýär. Birnäçe ýyl mundan
ozal daşary ýurtlardan getirilýän senagat harytlarynyň
ornuny ýerli önümlerimiz eýelemegi başardy. Sebäbi
«Türkmenistanda öndürildi» diýen ýazgyly harytlar
elýeterli bahalary hem-de ýokary hili bilen alyjylaryň
isleglerini doly kanagatlandyrýar.
Telekeçiligiň senagat ugrunda importyň ornuny tut
ýan önümçilikleriň döredilmegine aýratyn üns berilýär.
Munuň özi daşyndan getirilýän harytlaryň möçberlerini
azaltmaga hem-de ilaty köpçülikleýin islegden peýda
lanýan harytlar bilen elýeterli bahadan üpjün etmäge
mümkinçilik berýär. Ýokary netijeli, ekologiýa taýdan
arassa önümçilikleri ýola goýan hususy kärhanalarda
sanly ulgamlar we täzeçil tehnologiýalar ornaşdy
rylýar. Ýerli kärhanalarda senagat ugurly harytlaryň
müňlerçe görnüşi öndürilýär. Sarp ediş harytlarynyň
önümçiliginiň giňeldilmegi, ýeňil we azyk senagaty
nyň önümçilik kuwwatlyklarynyň artdyrylmagy üçin

iri maýa goýumlary gönükdirilýär. Şol sanda durmuş
tehnikasynyň — gaz we elektrik enjamlarynyň, howur
peçleriň, tozan sorujylaryň hem-de sowadyjylaryň
dürli görnüşlerini çykarmak boýunça önümçilikleri
döretmek meýilleşdirilýär.
Milli senagat önümlerimiziň mukdar hem görnüş
taýdan artmagy ilatymyzy importyň ornuny tutýan
harytlar bilen doly üpjün etmäge, önümçiligi has-da
giňeldip, daşary ýurtlara eksport etmäge mümkinçilik
berýär. Daşary ýurtlaryň milli senagat önümlerimize
bolan islegi geljegi uly we sazlaşykly ösýän türkmen
bazaryna bolan ägirt uly gyzyklanmalaryň subutna
masydyr.
Telekeçilerimiziň azyk senagatyndaky üstünlikleri
aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Sebäbi bazarlary
myzyň bolçulygyny üpjün edýän azyk önümlerimiziň
örän köp görnüşi öz ýurdumyzda öndürilýär. Ýerli ön
dürijiler azyk harytlary bilen içerki sarp edijileri doly
kanagatlandyrýar, hatda olary eksport etmäge hem
mümkinçilikleri bar.
Ýerli çig malyň binýadynda gurluşyk serişdeleriniň
önümçilik pudagyna berilýän ägirt uly döwlet golda
wynyň netijesinde hususy gurluşyk senagaty hem
çalt depginler bilen ösdürilýär. Bu ugur ilatyň iş bilen
üpjünçilik meselelerini çözmekde, welaýatlaryň ykdy
sadyýetiniň ösüşinde möhüm ugurlaryň biri hökmünde
görülýär. Häzirki döwürde pudagyň kärhanalary barha
artýan gurluşyk bazaryna sement, diwarlyk panelleri,
armirlenen bloklary, keramzit, gurnama demir-beton
önümlerini, bişen kerpiçleri, diwarlyk beton daşlaryny,
örtük plitalaryny we beýlekileri ugradýarlar.
Jemagat hojalygynda hem-de gurluşykda giňden
ulanylýan polietilenden, polipropilenden we poliwi
nilhloridden öndürilýän önümleriň hem köp mukdary
özümizde öndürilýär.
Ýerli çig maldan ýasalyp, ýokary hili, görnüşleriniň
köpdürlüligi, döwrebap bezegi bilen tapawutlanýan
kafel plitalarynyň hem-de santehnik faýans önümleri
niň önümçiligi hem barha rowaçlanýar. Ýerli senagat
önümleriniň hatarynda dürli göwrümli suw gyzdyryjy
lar, ýyladyş ulgamy üçin alýumin radiatorlar hem bar.
TSTB-niň düzüminde ýurdumyz üçin täze önümler
bolan has inçe, aýratyn berk bazalt süýümlerini we
ondan taýýarlanýan ýylylyk saklaýjy hem-de kompo
zit gurluşyk materiallaryny öndürýän kärhanalary-da
döredildi. Bazalt süýüminden taýýarlanan önümler
ekologiýa taýdan howpsuz bolup, senagat hem-de
durmuş maksatly desgalaryň gurluşygynda, nebit-gaz,
awiasiýa, himiýa, turba senagaty, awtomobil, maşyn
gurluşygy, elektroenergetika, metallurgiýa, oba hojaly
gy, gämi gurluşygy, nebithimiýa we beýleki pudaklarda
giňden ulanylýan önümleriň hataryna degişlidir.
Ýerli gurluşyk harytlarymyzyň ýokary hilli bolmagy
milli we daşary ýurtly kärhanalaryň Türkmenistanda
öndürilen gurluşyk serişdelerine bolan talabyny art
dyrýar. Galyberse-de, olar bahasy babatynda hem
elýeterlidir. Umuman, ýerli gurluşyk serişdeleriniň her
biri gurulýan desgalardyr binalaryň berkligine berklik,
gözelligine gözellik goşýarlar. Şeýle hem importyň
ornuny tutmak bilen ykdysadyýetimiziň has-da kuw
watlanmagyna täsir edýärler.
Telekeçilerimiziň ýurdumyzyň ýeňil senagatyna
goşýan goşantlary hem uludyr. «Halkyň Arkadagly
zamanasy» ýylynda höwes bilen satyn alynýan önüm
leriň juda köp bölegi — haly, jorap, düýe ýüňünden
ýorgan, saçak ýaly önümleriň, deri önümleriniň, ýüpek
ýaglyklardyr matalaryň, lukmançylyk egin-eşikleriniň,
trikotaž önümleriniň, şeýle-de pagtadan öndürilýän
sargy, şahsy arassaçylyk serişdeleriniň, çaga arlyk
larynyň birgiden görnüşi hususy kärhanalarymyzda
öndürilýär.
Milli işew ürler im iz döwlet Başt ut an ym yz tar a
pyndan öňe sürlen elektron senagatyny döretmek
(Dowamy 7-nji sahypada)
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özünde jemleýän bu zolak gije-gündiziň dowamynda
zähmetiň gaýnap joşýan mekanyna öwrüldi. Bu zo
hem-de ösdürmek boýunça maksatnamany durmuşa lakdaky döwrebap enjamlar bilen üpjün edilen, ekolo
geçirmäge hem işjeň goşulyşýarlar. Şunda ýokary giýa taýdan arassa önümçilikler ýola goýlan kuwwatly
netijeli, ekologiýa taýdan arassa önümçilige, ähli senagat kärhanalarynyň sanynyň barha artýandygy
pudaklarda sanly ulgamy hem-de tehnologiýa täze juda guwandyryjydyr. Şular ýaly senagat zolaklaryny
liklerini ornaşdyrmaga uly üns berilýär. Häzirki zaman ýurdumyzyň beýleki sebitlerinde hem döretmek meýil
senagat we elektron önümleriniň dürli görnüşlerini leşdirilýär. Munuň özi ýurdumyzyň senagat ulgamynyň
öndürýän «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň önüm dowamly ösüşlerinde telekeçilerimiziň paýynyň hasleri elektron senagatyň ösüşine aýdyň subutnamadyr. da artjakdygyndan habar berýär.
Galyberse-de, «Aýdyň gijeler» hojalyk jemgyýetiniň
Hususy ulgamyň önümçilik, innowasiýa we maýa
hem-de Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrligi goýum işjeňliginiň höweslendirilmegi sebit we dün
niň işjeň gatnaşmagynda döredilen bilelikdäki kär ýä möçberinde milli ykdysadyýetimiziň bäsdeşlige
hananyň — ýurdumyzyň elektron senagatynyň ilkinji ukyplylygyny ýokarlandyrmaga, ýurdumyzyň eksport
kärhanasynyň tejribesi çuň mana eýedir, sebäbi ol kuwwatyny artdyrmaga, azyk garaşsyzlygyny pugta
döwletiň hem-de hususyýetçileriň ýokary derejedäki landyrmaga, bir jümle bilen aýdanyňda, döwletimizi
hyzmatdaşlygynyň nusgawy mysalydyr.
ösdürmäge uly ýardam edýär.
Ýurdumyzyň geljegi uly senagat ugurlarynyň biriHususy pudagyň wekilleri, şol sanda senagatçylar
de, himiýa senagatydyr. Sebäbi Türkmenistan döwleti hormatly Prezidentimiziň: «Asuda, arassa asmanyň
miz mineral-çig mal baýlyklaryna juda baý ýurt. Munuň astynda Türkmenistan atly beýik döwletde durmuşyň
özi Garabogazyň ýod-bromly ýerasty suwlarynyň, gülläp ösmegi, dowamat-dowam bolmagy üçin biz öz
kaliý magdanynyň we beýleki baýlyklaryň esasynda bagtyýar döwrümize, sarsmaz döwletimize guwanyp
ösdürilýän himiýa önümçiliginde hususyýetçilerimiziň ýaşamalydyrys. Agzybirlikde döredijilikli işläp, döw
ornunyň barha artmagyna itergi berýär.
rümizi, döwletimizi has-da beýgeltmelidiris. Geljege
Telekeçilerimiziň senagatda güýçli depginler bilen ynam bilen garap, öňe tarap buýsançly gadam urmaly
öňe gitmeginde, şübhesiz, Ahal welaýatyndaky Se dyrys» diýen joşgunly sözlerine goşulyp, Watanymyzy
nagat zolagynyň hyzmaty uludyr. Sebäbi 260 gektar mundan beýläk hem ösdürmek ugrunda tagallalaryny
dan gowrak meýdany eýeläp, ýüzlerçe senagatçyny gaýgyrmajakdyklaryna ynandyrýarlar.
(Başlangyjy 6-njy sahypada)

Ýanýoda we düşeme plitalary, suwakarlar, ýol jä
hekleri (bordýur) ýaly ýokary hilli, islegli gurluşyk se
rişdelerini öndürýän «Sapaly jaý» hususy kärhanasy
hem dowamly gözlegleriň netijesinde, üstümizdäki
ýylyň başynda täze önümçilikleri ýola goýdy. Kärhana
nyň täze önümlerine — içki we daşky diwar plitalaryna,
basgançaklaryna, düşeme plitalarynyň sekizburç, göl,
tegelek ýaly şekil berlip, nagyşlanan görnüşlerine aly
jylar tarapyndan uly isleg bildirilýär. Aşgabat şäheriniň
Bagtyýarlyk etrabynyň çäginde ýerleşýän kärhana
Türkiýe Respublikasynyň döwrebap enjamlary bilen
enjamlaşdyryldy. Kyrk töweregi işgär zähmet çekýän
kärhanada ýylda 250 — 300 inedördül metr önüm ön
dürmäge mümkinçilik bar. Müşderiniň islegine görä,
buýurmalar esasynda hem önüm öndürilýär. Bu hu
susy kärhanada iň täze tehnologiýalaryň ulanylmagy,
oýlanyşykly marketing strategiýasy we önümlere aly
«Kesgir bulak» hususy kärha
nasynyň dünýäniň ösen tejribesi
esas ynd a nan otehn olog iý alar y
peýd alanm ak ark aly taýý arla
ýan önümleri täze önümçilikleriň
hatarynda görnükli orny eýele
ýär. Telek eç i Ruslan Kar an ow
tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän
kärhanada süzgüçli torlar öndü
rilýär. Nano-tor süzgüji diýlip at
landyrylýan önüm, penjirelere we
gapylara goýlanda, ol jaýyň içine
girýän howany arassalap geçirýär.
Nano-tor süzgüji — ýaşaýyş jaý
larynyň we binalaryň otaglarynyň
penjireleri üçin niýetlenen bolup,
ol nan os üý ümlerd en taýý arla
nylýar. Nanosüýümler juda inçe
bolup, ond an ýas alan torlar yň

jylaryň uly isleg bildirmegi şol önümleriň diňe bir içerki
bazarlarda däl, eýsem, geljekde daşarky bazarlarda
hem öz ornuny tapjakdygyna bolan ynamy artdyrýar.
«Sapaly jaý» hususy kärhanasynda öndürilýän
önümler bilen içerki bazar doly üpjün edilýär. Bu
önümlere gazak, özbek işewürleri hem gyzyklanma
bildirýärler. Kärhana ýakyn geljekde önümçiliginiň ge
rimini giňeltmegi, önümlerini daşary ýurtlara eksport
etmegi maksat edinýär.

arasyndaky gözenekler beýleki
gor ag torlar ynd an jud a kiç id ir.
Şonuň üçinem, olardan kesel dö
rediji bakteriýalar, wiruslar, tozan
bölejikleri, mör-möjekler, tüsse,
ýagyş geçip bilmeýär. Ol ýaşaýjy
lary ultramelewşe şöhleleriniň ýiti
täsirinden we hatda öýüň içindäki
ýelden hem goraýar. Ondan jaýyň
içine diňe arassa howa geçýär.
Kärhana geljekde täze nano
tehnologiýaly onümden penjire
tor un y we agyz-bur un ört üg in i
halkymyza ýetirmegi maksat edin
ýär. Nanosüýümlerinden düzülen
agyz-burun örtügi bilen päsgelsiz,
arassa howadan dem almak örän
ýakymly we bu örtügi uzak wagtyň
dowamynda ulanyp bolýar.

«Abat şekil» hojalyk jemgyýetiniň Aş
gabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň
çäginde ýerleşýän önümçilik kärhana
synda öndürilýän «GÖRK» haryt nyşan
ly filament lampalary ýokary hilliligi bilen
tapawutlanýar. Geçen ýylyň sentýabr
aýynda işe girizilen kärhanada filament
lampalaryň 10-dan gowrak görnüşi
öndürilýär. Geçen aýda LED filament
lampalarynyň täze, A-60, E-27 görnüşi
niň öndürilip başlanmagy bilen, olaryň
sany artdy. Hytaý Halk Respublikasynyň
tehnikadyr tehnologiýalary bilen üpjün
edilen kärhananyň her aýda 300 — 400
müň lampa öndürmäge mümkinçiligi
bar. Önümçilikde esasy çig mal hök
münde ýagtylyk diodlary bolan filament

TELEKEÇILERIMIZIŇ
TÄZE ÖNÜMLERI
«Hindiwar» hususy kärhanasy akkumulýator önümçiligini ýola
goýmak bilen, içerki bazaryň bu önümlere bolan islegini kana
gatlandyrmaga uly goşant goşýar. «Halkyň Arkadagly zamana
sy» ýylynda akkumulýatoryň täze görnüşi «Flink» haryt nyşany
bilen öndürilip başlandy. Bu täze önüm müşderileriň arasynda
ýokary islege eýe boldy.
Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäherinde ýer
leşýän kärhanada häzirki wagtda 25 hünärmen zähmet çekýär.
Türkiýe Respublikasynyň, Hytaý Halk Respublikasynyň döwre
bap tehnologiýalary bilen üpjün edilen kärhananyň kuwwatlylygy
aýda 700 sany akkumulýator öndürmäge niýetlenendir. 2001-nji
ýylda önümçiligini ýola goýan kärhanada kuwwaty 60 amperden
240 ampere çenli bolan «Ussat», «Hindiwar», «Batly», «Menzil»
haryt nyşanlary bilen akkumulýatorlaryň onlarça görnüşleri öndü
rilýär. Bu akkumulýatorlaryň ýeňil awtoulaglar, ýokary kuwwatly
ýük ulaglary üçin niýetlenen görnüşleri bar.
Kärhanada müşderileriň islegine görä, buýurmalar esasynda
hem önüm öndürilýär. Sargytlaryň tiz wagtda ýerine ýetirilmegi
bu üstünlikleriň girewi bolup durýar. Önümleriň hiline-de uly üns
berilýändigi şeýle ynamy gazanmakda wajyp şert bolup durýar.

Täze önümleriň biri bolan aýna owuntyklaryndan gurluşykda
ulanylýan kompozit armaturasynyň önümçiligi Türkmenistanyň
Senagat we gurluşyk önümçiligi ministrliginiň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzasy «Algap» hususy kärhanasy bi
len bilelikde döreden «Senagattehnologiýalary» açyk görnüşli
paýdarlar jemgyýetinde ýola goýuldy. Paýdarlar jemgyýetiniň
paýtagtymyzyň T.Suhangulyýew köçesiniň ugrunda ýerleşýän
önümçilik kärhanasy Russiýa Federasiýasynyň enjamlary bilen
üpjün edildi. Bu ýerde işçi-hünärmenleriň onlarçasy zähmet

çekýär. Olar döwrebap tehnologiýalary ulanmak arkaly aýna
süýüminden dürli ölçegdäki kompozit gurluşyk armaturasyny
öndürýärler.
Aýna süýüminden öndürilýän armatura metal armaturalara
garanyňda, birnäçe artykmaçlyklara eýedir. Poslamaýandygy,
çydamlydygy kompozit berkitmäniň esasy artykmaçlyklarydyr.
Şeýle hem ol uzak wagtlap asyl durkuny, mehaniki aýratynlykla
ryny saklaýar. Kärhanada öndürilýän kompozit gurluşyk armatu
ralary ekologiýa taýdan arassalygy, ykdysady taýdan elýeterliligi
bilen tapawutlanýar. Golaýda kärhanada ýollaryň we binalaryň
gurluşygynda ulanylýan kompozit torlarynyň önümçiliginiň ýola
goýlandygy hem bellärliklidir.

sapaklary ulanylýar. Häzirki wagt
da bu ýerde ýigrimiden gowrak
işçi-hünärmen zähmet çekýär.
«GÖRK» haryt nyşanly filament
lampalary elektrik energiýasyny
adaty lampalardan 10 esse az
sarp edýär, ýagtylygy 360 gradus
ýaýradýar. Bu önüm taýýarla
nanda, adam saglygyna zyýanly
metallar, goşundylar ulanylmaýan
dygy aýratyn bellenmäge myna
sypdyr. Ulanyş möhletiniň uludygy
hem önümiň esasy artykmaçlykla
rynyň biridir. Ol simapsyz bolup,
ulanylan wagtynda daş-töweregine
hiç hili zäherleýji maddalary bölüp
çykarmaýar.
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AJAP BINALAR GURULÝAR
«Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynda Türkmenistan
döwletimiz täze taryhynyň nobatdaky sahypasyny açyp,
ösüşlere tarap ynamly gadamyny dowam edýär. Döwrümi
ziň batly ädimler bilen üstünliklerden üstünliklere ilerleýän
pudaklarynyň biri-de gurluşykdyr. Bu pudakda wagt taýdan
gysga döwürde Watanymyzyň taryhynda hemişelik orun
aljak ajaýyp ösüşler gazanyldy. Diýarymyzyň gurluşyk ul
gamyndaky buýsançly ösüşler hususy telekeçilerimiz bilen
aýrylmaz baglanyşyklydyr. Hormatly Prezidentimiziň hususy
telekeçilerimize bildirýän ynamy, döwletimiziň goldaw-hema
ýatlary bilen halkymyz bu gün dünýä derejeli şäherlerini özi
gurýar. Ýurdumyzyň kuwwatyny has-da berkitjek önümçilik
desgalaryny özi bina edýär. Alyslary ýakyn edýän halkara
ýollaryny özi çekýär.
Mälim bolşy ýaly, häzirki döwürde milli ykdysadyýeti
mizi döwrebaplaşdyrmaga we diwersifikasiýa ýoly bilen
ösdürmäge, geljegi uly pudaklary, şol sanda kiçi we orta
telekeçiligi goldamaga gönükdirilen netijeli maýa goýum
syýasaty durmuşa geçirilýär. Öz nobatynda, ýokary maýa
goýum işjeňligi ýurdumyzyň gurluşyk toplumynyň okgunly
ösmegini şertlendirýär.
Täze taryhy eýýamda hususy gurluşyk kärhanalary paý
tagtymyz Aşgabady has-da gözelleşdirmek, ösdürmek,
ykdysadyýetimizi toplumlaýyn senagatlaşdyrmak, sebitleri
sazlaşykly ösdürmek, döwrebap ulag düzümini döretmek,
daşary ýurtlardan getirilýän gurluşyk harytlarynyň ornuny
tutýan hem-de daşary ýurtlara iberilýän önümleriň öndürilişini
artdyrmak boýunça giň möçberli durmuş-ykdysady maksat
namalara işjeň gatnaşýarlar.
Milli gurluşyk kärhanalary edara binalarynyň, ýaşaýyş jaý
toplumlarynyň, iri önümçilik we durmuş maksatly desgala
ryň taslamalaryny düzenlerinde hem-de olary guranlaryn
da, gurluşyk senagatynda dünýäniň gazananlaryny netijeli
özleşdirip we ulanyp, daşary ýurtly kompaniýalar bilen deň
derejede bäsleşýärler.
Täze zamanada ileri tutulýan milli maksatnamalaryň ha
tarynda Aşgabat şäherinde amala aşyrylýan, şäher düzümini
kemala getirmäge innowasion çemeleşmelere hem-de bu
ulgamda dünýäniň öňdebaryjy gazananlaryny işjeň ornaş
dyrmaga gönükdirilen şähergurluşyk maksatnamasy bar. Bu
maksatnamanyň esasy wezipesi paýtagtymyzy sebitiň we
dünýäniň iň owadan hem-de ýaşamak üçin has oňaýly şä
herleriniň birine öwürmekden, raýatlarymyzyň netijeli zähmet
çekmegi hem-de göwnejaý dynç almaklary üçin ähli şertleri
döretmekden ybaratdyr. Şu wezipeleriň durmuşa üstünlikli
ornaşdyrylmagynda hususy binagärlerimiziň hem mynasyp
goşandy bar.
Her ýyl paýtagtymyzyň binagärlik toplumynyň üsti täze
medeni-durmuş maksatly desgalar, edara binalary we beý
leki desgalar bilen ýetirilýär. Geçen ýyl hem hususy gurluşyk
kärhanalarymyzyň zähmeti bilen ýurdumyzyň baş şäherinde
belent ýaşaýyş jaýlaryndan düzülen ýaşaýyş jaý toplumla
rynyň birnäçesi peýda boldy. Şäher ýaşaýjylarynyň — dürli
ulgamlarda hem-de pudaklarda zähmet çekýän adamlaryň
maşgalalarynyň müňlerçesi milli binagärlerimiz tarapyndan
gurlan ýaşaýyş jaýlarynda jaý toýlaryny toýladylar.
Şunuň bilen birlikde, ýaşaýyş jaýlaryna ýanaşyk ýerler
abadanlaşdyryldy, şol ýerde çagalaryň oýun meýdança

lary, sport bilen meşgullanmaga niýetlenen meýdançalar,
köpçülikleýin-medeni çäreleriň we dabaralaryň geçirilýän
desgalary, awtoduralgalar döredildi. Gül aýmançalary, ýa
şyl otly meýdançalar döredildi, oturgyçlar hem-de köçeleri
yşyklandyrmak üçin niýetlenen çyralar gurnaldy.
Şeýle hem hususy gurluşykçylarymyz tarapyndan merkezi
şäherimiziň ulag-aragatnaşyk, inžener-tehniki we ugurdaş
düzümini düýpli döwrebaplaşdyrmak we mundan beýläk-de
ösdürmek boýunça işler ýokary depginde alnyp barylýar. Milli
telekeçilerimiziň önjeýli zähmeti bilen döwrebap ýollaryň,
ýanýodalaryň, ýerasty we ýerüsti geçelgeleriň, ýolagçylar
üçin niýetlenen duralgalaryň, awtomobil köprüleriniň hem-de
ýolaýrytlarynyň ençemesi ulanylmaga berildi. Olaryň täzele
riniň gurluşygy üstünlikli dowam edýär.
Hususy kärhanalarymyz tarapyndan gurlan we husu
syý etç iler im iz iň gurluş ykd ak y toplan tejr ib eler in iň jud a
ýokarydygynyň aýdyň subutnamasyna öwrülen binalaryň
hatarynda paýtagtymyz bilen adybir toplum, ýagny söwda
we dynç alyş, işewürlik merkezlerinden hem-de döwrebap
ýaşaýyş jaýyndan ybarat «Aşgabat» diýlip atlandyrylan bina
lar toplumy aýratyn bellenilmäge mynasypdyr. Bu taslama
nyň dürli artykmaçlyklary — ýokary tehnologiýa esaslanyp
gurlandygy, özboluşly dizaýny halkara güwänamalary bilen
doly tassyklandy. Munuň özi bu taslamanyň täzeçil usula
we ýokary netijä eýedigini alamatlandyrýar. Ajaýyp keşbi we
dünýä derejesindäki gurluşygy bilen bu ýer ähli türkmenis
tanlylaryň, şol sanda daşary ýurtly myhmanlarymyzyň dynç
almak, söwda etmek, işewür taslamalary amala aşyrmak,
toý-dabaralarygeçirmek üçin saýlap alýan esasy mekanla
rynyň birine öwrüldi. Bu bolsa hususyýetçilerimiziň yhlasynyň
myrat tapandygynyň aýdyň alamatydyr.
Geçen ýyl hususy kärhanalar tarapyndan ýurdumyzyň
sebitlerinde hem täze desgalaryň ençemesi ulanylmaga be
rildi. Munuň özi tutuş türkmen topragyny, hatda iň alysdaky
künjekleri hem gurşap alan özgertmeleriň geriminiň örän
giňdiginiň anyk subutnamasyna öwrüldi.
Häzirki wagtda müňlerçe ýerli gurluşykçylaryň gatnaşma
gynda Ahal welaýatynyň täze döwrebap edara ediş merke
ziniň gurluşygy güýçli depginler bilen dowam edýär. Nesip
bolsa, ýylyň ahyrynda onuň birinji tapgyry açylyp, ulanylmaga

berler. Sanly tehnologiýalar we intellektual ulgamlar ornaş
dyrylýan bu «akylly» şäher ähli babatdaaýratynlyklary bilen
hususy pudagyň nobatdaky ösüşi bolup, täze taryhymyzyň
ajaýyp wakasyna öwrüler.
Şu ýyl üçin gurluşyk maksatnamasy hem örän köp işleri
öz içine alýar. Gurýan döwlet, gurply döwlet hökmünde dün
ýäde meşhur bolan Türkmenistan Watanymyzda «Halkyň
Arkadagly zamanasy» ýylynda zawodlary we fabrikleri, has
sahanalary, saglyk öýlerini we merkezlerini, mekdebe çenli
çagalar edaralaryny, mekdepleri, medeniýet öýlerini, dolan
dyryş merkezini, täze şäherçeleri, ýaşaýyş toplumlarygurmak
hem-de olaryň durkuny täzelemek göz öňünde tutulýar.
Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow gurluşyk
işlerinde öňdebaryjy tehnologiýalaryň we iň gowy tejribäniň
işjeň ulanylmagy, bina edilýän dürli maksatly desgalaryň öz
wagtynda gurlup ulanylmaga berilmegi we ýokary hil dereje
siniň üpjün edilmegi bilen baglanyşykly meselelere möhüm
ähmiýet berýär. Şol sebäpli gurluşykçylarymyz bina edýän
ähli desgalarynda döredilýän mümkinçilikleriň häzirki döwrüň
ösen talaplaryna, Arkadagly zamanamyzyň belent ruhuna la
ýyk gelmegini özlerine baş wezipe hökmünde kesgitleýärler.
Milli gurluşykçylarymyz tarapyndan gurulýan ajaýyp binalar,
kuwwatly önümçilik desgalary döwletimiziň gurluşyk ulgamyn
daky ajaýyp üstünlikleri bolup, dünýä ýaň salýar.
Gurm ag a, dör etm äg e giň ýol açyp berý än horm atly
Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak, belent başy aman bol
sun! Döwletli işleri diňe üstünliklere beslensin!
«RYSGAL»

ÝAZ: PASLA GÖRÄ SAGLYGYŇYZY GORAŇ!
Her paslyň öz aýr at ynlyg y
bolý ar. Bah ar paslynd a adam
süňňünde witaminler, minerallar
azlyk edip başlaýar. Bu ýagdaý
bolsa, öz gezeginde, dürli keselle
riň, esasan-da, howanyň çyglylygy
we durnuksyzlygy sebäpli, dem
alyş ýollarynyň ýiti respirator ke
selleriniň döremegine getirip bilýär.
Ol keselleriň ýüze çykmazlygy üçin
pasla görä geýinmek, sagdyn dur
muş ýörelgesine eýermek, kadaly
iýmitlenmek, köpçülik ýerlerinde
2 metr howpsuz aralygy saklamak,
agyz-bur un ört üg in i dak ynm ak,
arassaçylyk düzgünlerini dogry we
doly berjaý etmek ýaly hökmany
talaplar ýerine ýetirilmelidir.
Bahar howasynyň täsiri astyn
da, taplanmadyk bedeniň kesel
lerden goranyş ukyby peselýär.
Şonuň üçin hem ýaşlykdan, ja
nymyz sagatka, ähli pasyllarda
arassa howada gezelenç etmek

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň
Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesi.

we bedenimizi dürli usullar bilen
berkitmek, taplamak wajypdyr.
Dem alyş ýollarynyň kesellerin
den goranmagyň iň aňsat hem ne
tijeli usuly ellerimizi tiz-tizden ýyly
suw bilen sabynlap ýuwmakdyr,
sebäbi ýokanç keselleriň köpüsi
niň galtaşmak arkaly geçýändigi
mälimdir. Bakteriýalar, wiruslar,
adatça, telefonlar, gapy tutawaç
lary we beýleki hojalyk enjamlary
arkaly, öz hereketini dowam etdir
ýärler. Şonuň üçin hem adamlaryň
üýşýän jemgyýetçilik ýerlerinde
bolnandan soň, elleri ýyly suw bi
len, gowy edip sabynlap ýuwmak
maslahat berilýär.
Bah ar paslynd a wir usly ýit i
respirator kesellerden habardar
bolmaly. Ýagyşly, şemally howa
bolup, onuň çyglylygynyň üýtgäp
durmagy adam bedeniniň immun
ulg am yn y pes e düş ürý är. Bu
pasylda adam süňňi sähelçe so
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wuga-da duýgur bolup, onuň kö
nelişen keselleriniň ýüze çykmagy
mümkin. Şonuň üçin öz wagtynda
keseliň ýitileşmeginiň öňüni alyş
çärelerini berjaý etmek maslahat
berilýär.
Gök önümleri, miweleri köpräk
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Gök önümler i iým ezd en öň,
gowy edip ýuwmaly. Muny ünsden
düşürmeli däl. Naharlanylanda,
ter sogan ýa-da sarymsak iýmeli.
Olardaky fitonsidler mikroblaryň
köp görnüşinden goraýar. Olaryň
suwuny burnuňa damdyrsaň, dem
alyş ýollaryny açýar. Gyzyl burçly
unaş hem ýiti respirator keselleriň
öňüni almakda örän peýdalydyr.
L u k m a n A r k a d a g y m y z y ň
«Türkm en ist an yň derm anlyk
ösümlikleri» atly köp jiltli ylmyensiklopedik kitabynda bejerijilik
häs iý etli aýr at ynlyklar y beý an
edilýän dermanlyk ösümliklerden
taýýarlanan şypaly çaýy içmeli.
Möwsümleýin döreýän ýiti res
pirator keselleriň öňüni almakda
iýmeli. Dem alyş ýollarynyň ke üzärligiň bejerijilik ähmiýeti hem
sellerinden goranmagyň ýene bir uludyr.
usuly sport we bedenterbiýe bilen
yzygiderli meşgullanmakdyr. Ol
Türkmenistanyň Saglygy
dem alşy gowulandyryp, bedeniň goraýyş we derman senagaty
işjeňligini kadalaşdyrýar, immun
ministrliginiň Saglygy
ulgamyny berkidýär.
goraýşyň habarlar merkezi.
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