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«ROWAÇ»
KOTTEJLER TOPLUMY —
BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ
ROWAÇLYGYNYŇ NYŞANY
Berkarar döwletiň täze eýýamynyň Galkynyşy döwründe halkymy
zyň ýaşaýyş-durmuş derejesini dünýäniň ösen döwletleriniň hatary
na çykarmak, ilatymyzyň döwrebap dynç alşyny üpjün etmek döwlet
Baştutanymyzyň ynsanperwerlige beslenen döwlet syýasatynyň
esasy ugrudyr. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedowyň
zähmet rugsadynda bolýan wagty, ýagny 1-nji awgustda Hazar deň
ziniň kenarynda Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalary
tarapyndan gurlan «Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasyna
gatnaşmagy bu ugurda alnyp barylýan işleriň nobatdaky beýany
na öwrüldi. Hormatly Prezidentimiziň täze gurlan «Rowaç» kottejler
toplumynyň toý bagyny kesip, ony açyp bermegi, şeýle-de toplumyň
çägindäki hyzmat ediş merkezinde, kottejlerde, ýanaşyk deňiz kena
rynda raýatlaryň göwnejaý dynç almagy üçin döredilen şertler bilen
tanyşmagy milli telekeçilerimiziň guwanjyny has-da artdyrdy.

H

SAGLYK WE EKOLOGIÝA BARADAKY
ALADA TÜRKMENISTANYŇ DÖWLET
SYÝASATYNYŇ MÖHÜM UGRUDYR
4-nji awgustda zähmet rugsadynda
bolýan hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow ogly Kerimguly
bilen ir säherde Hazaryň kenaryna
çykyp, birsellem gezelenç edip, welo
sipedli ýörişi amala aşyrdy, şeýle-de
sport maşklaryny ýerine ýetirdi.
Ähli möwsümlerde bolşy ýaly, tomus
paslynyň ir säheriniň özboluşly gözelligi,
hoşt ap how as y hem-de serg inlig i yn
san ruhuna ýakymly täsir edýär. Döwlet
Baştutanymyz şeýle ajaýyp mümkinçilikden
peýdalanyp, ogly bilen kenarda birsellem
gezelenç etdi. Deňziň kenarynda gezelenç
etmegiň saglyk üçin aýratyn peýdalydygyny
bellemek gerek.
Soňra horm atly Prez id ent im iz ogly
Kerimguly bilen bilelikde Awazanyň çägi bo
ýunça welosipedli ýörişi dowam etdi. Ýokary
ekologik derejäni saklamak boýunça giň ge
rimli işleriň geçirilýän ýeri bolan Awazanyň
bagy-bossanlygy we ýaşyl örtükli zolaklary
dynç alýanlaryň ruhuny göterýär. «Awaza»
milli syýahatçylyk zolagynyň şypaly howa
sy hem-de dynç alyş amatlyklary türkmen
topragynyň bu behişdi künjeginiň şypahana
we sport merkezine öwrülmegi üçin ähli
şertleri döredýär.

Soňra horm atly Prez id ent im iz ogly
Ker img uly bilen «Awaz a» köp ug urly
sport toplumyna bardy. Bu ýerde döwlet
Baştutanymyz türgenleşik enjamlarynda
maşklary ýerine ýetirip, ýokary ussatlyk
derejesini görkezdi.
Döwlet Baştutanymyzyň belleýşi ýaly,
sport enjamlarynyň her biriniň özboluşly
aýratynlygy bolup, olar bedeniň taplan
magynda bolşy ýaly, adam saglygynyň
berkidilmeginde hem aýratyn ähmiýetlidir.
Sport enjamlarynda berjaý edilýän maşkla
ryň kada boýunça dürs ýerine ýetirilmeginiň
ynsan saglygy üçin peýdasy uly bolýar.
Köpçülikleýin bedenterbiýäniň we spor
tuň ösdürilmegi, sportda ýokary netijeleriň
gazanylmagy, bu babatda türgenleriň döw
let derejesinde höweslendirilmegi möhüm
ugur hökmünde kesgitlenildi. Şeýlelikde,
ykd ys ad yý et im iz iň ähli pud aklar yn yň
işgärleriniň, aýratyn-da, ýaşlaryň beden
terbiýe-sport hereketine işjeň çekilmegi
möhüm wezipe bolup durýar. Munuň özi
ynsan saglygynyň berkidilmeginde bolşy
ýaly, adamlaryň döredijilik ruhunyň ýokar
lanmagynda hem aýratyn ähmiýetlidir.
«RYSGAL»

äzirki döwürde ýurdumy
zyň telekeçileri uly kuwwa
ta eýe bolmak bilen, dürli
pudaklarda netijeli zähmet çekýärler.
Soňky ýyllarda milli işewürlerimiziň
gurluşyk pudagyndaky ösüşleri hasda rowaçlanýar. Hususy binagärle
rimiz Diýarymyzyň çar künjeginde
dürli maksatly binalardyr desgalary
gurýarlar. Olaryň bina edýän yma
ratl ar y bagt yý arl yk döwr ümiziň
beý ik ösüşler in e myn as yp goş ant
bolup, zamanamyzyň şanyny äleme
äşgär edýär.
Hususy gurluşykçylarymyz döwrü
miziň beýik gurluşyklaryndan bolan
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda
döwrebap dynç alyş düzüminiň kema
la gelmegine hem işjeň gatnaşýarlar.
Milli ymaratçylarymyzyň yhlasly zäh
metinden bina bolan bir wagtda 900-e
golaý adamy kabul etmäge ukyply
hem-de 240 maşgala niýetlenen täze
kottej şäherçesi «Awaza» milli syýa
hatçylyk zolagynyň dynç alyş-şypaha
na düzüminiň mümkinçiliklerini has-da
artdyrdy. Sebäbi bu toplum öňdebaryjy
tehnologiýalardan hem-de gurluşyk,
binagärlik we bezeg ulgamlaryndaky
özboluşly çözgütlerden peýdalanylyp,
täzeçil çemeleşmeleriň esasynda bina
edildi. Munuň özi hususy işewürleri
miziň döwrüň talabyndan ugur alyp,
dünýä ülňülerindäki binalary döret
mäge ukyplydyklaryny ýene bir ýola
subut etdi.
Bu taslama Senagatçylar we tele
keçiler birleşmesiniň agzalary bolan
«Sabyrly maşgala» hususy kärhanasy
hem-de «Güneşli deňiz», «Kent gur
luşyk» hojalyk jemgyýetleri tarapyn
dan amala aşyryldy. Gurluşygy üçin
10 gektar ýer bölünip berlen toplu
myň abadanlaşdyrylan çäginde ähli
amatlyklary bolan 48 sany 2 gatly
kottejler, sport we çagalar üçin oýun
meýd anç alar y, ýüzm ek üçin açyk
howuz ýerleşýär. Hyzmat ediş mer
kezinde hereket edýän restoranda
dynç alýanlara ýokary hilli hyzmatlar
hödürlenilýär. Bularyň ählisi döwrebap
toplumda döredilýän amatly şertleriň
dünýä ülňülerine laýyk gelýändiginden
habar berip, onda dynç aljak raýatla
ryň islegleriniň doly kanagatlandyryl
jakdygyna güwä geçýär.

Standart, maşgala we lýuks gör
nüşli öýler iň her bir ind e meb eller
bilen üpjün edilen ýatylýan hem-de
myhman otaglary, degişli enjamlar or
naşdyrylan aşhana bar. Dynç alýanlar
isleglerine görä, bu aşhanada nahar
taýýarlap bilerler. Milli äheňde bezelen
otaglar toplumyň özboluşlylygyny hasda artdyrmaga ýardam edýär.
Şeýle hem bu ýerde dynç alýanlar
üçin adam bedeniniň berkidilmegine
gönükdirilen fiziobejergileriň toplu
myny hödürleýän SPA merkezi, döw
rebap ugurdaş enjamlar bilen üpjün
edilen karaoke-bar göz öňünde tutu
lan. Bir söz bilen aýdylanda, «Rowaç»
kottejler toplumynyň öz myhmanlary
üçin iň ýokary derejedäki hyzmatlary
hödürleýändiginiň subutnamasydyr.
Bu toplumdaky ajaýyp binalarda,
onuň golaýyndaky deňiz kenarynda
raýatlaryň sapaly dynç alyp, saglykla
ryny berkitmekleri, wagtlaryny hoş ge
çirmekleri üçin ähli şertler döredilendir.
Kottejler toplumynyň çägindäki we
kenardaky woleýbol, futbol meýdan
çalary, açyk howuz, çagalaryň oýun
meýdançasy, hyzmat ediş merkezi,
restoran, garbanyşhanalar hem-de
beýleki desgalar bu ýerde dynç alýan
dürli ýaşdaky adamlaryň şatlygyna
şatlyk goşar. Galyberse-de, bu ajaýyp
mümkinçilikler wagtyňy gyzykly geçir
mek bilen bir hatarda, dynç alýanlaryň
saglygyny berkitmeklerine-de ýardam
eder.
Gahryman Arkadagymyzyň
başlangyjy, Arkadagly Serdarymyzyň
tagallalary bilen Awaza söz bilen be
ýan edip bolmajak derejede gözel kün
jekleriň birine öwrülýär. Amatly howa
şertleri hem-de Hazar deňziniň kenar
ýakasynyň baý şypahana kuwwaty
türkmen binagärleriniň döreden aja
ýyp hem-de döwrebap desgalary bilen
birleşip, «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagynyň halkara syýahatçylygyň,
şypahana-dynç alşyň hem-de sportuň
ykrar edilen merkezine öwrülmegi üçin
ähli şertleri döredýär.
Tar yh y göz bilen ser ed en im iz
de, juda gysga döwürde Gahryman
Ark ad ag ym yz yň başlang yjy bilen
Hazaryň türkmen kenarynda dünýä
(Dowamy 2-nji sahypada)
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BEÝIK ÖSÜŞLERIŇ ROWAÇLYGYNYŇ NYŞANY
lenýän «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýyly
nyň galkynyşly, rowaç gadamlarynyň ajaýyp
mysalyna öwrülen «Rowaç» kottejler toplumy
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynyň halkara
abraýyny has-da artdyrar.
Awazanyň kenarýaka dynç alyş zolagynyň
gerimini we mümkinçiliklerini has-da giňelt
megi hemişelik aladasy bilen gurşap alýan
Arkadagly Serdarymyzyň jany sag bolsun,
il-ýurt bähbitli döwletli tutumlary diňe üstün
liklere beslensin!
(Başlangyjy 1-nji sahypada)

jah ank eşd elig in iň göwh er gaş yn a deň el
ýän ajaýyp künjek kemala geldi. Arkadagly
Serdarymyzyň tagallalary bilen onuň şan-şöh
raty has-da belende göterilýär. At-owazasy
dünýä ýaň salýan «Awaza» milli syýahatçylyk
zolagynda durmuşa geçirilen her bir taslama
özün iň ajaý yplyg y bilen gör enler i haýr an
galdyrýar.
Umum an, «Awaz a» milli syý ah atç ylyk
zolagynyň milli ykdysadyýetimizi diwersi
fikasiýa ýoly bilen ösdürmekde, şol sanda
Türkm en ist an yň syý ah atç ylyk ulg am yn yň

Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.
dünýä derejesindäki ösüşlere beslenmeginde
möhüm ähmiýeti bar. Şonuň üçin bu ýerde iri
maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirilýär.
Dost-doganlyk mekanyna öwrülen Awaza
diňe bir adamlaryň oňat dynç almaklaryny,
saglyklar yn y berk itm ekler in i üpjün edý än
merkez hökmünde däl-de, eýsem, işewür
maslahatlaryň, forumlaryň giň gerim alýan
mekany hökmünde hem uly meşhurlyga eýe
bolýar. Şanly wakalara, beýik ösüşlere bes

MILLI AŞHANA SUNGATYNYŇ SERGISI
«Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda gurlan
«Rowaç» kottejler toplumynyň açylyş dabarasy
nyň dowamynda hormatly Prezidentimiz Serdar
Berdimuhamedow Senagatçylar we telekeçiler birleş
mesiniň jemgyýetçilik iýmiti ulgamynda ýöriteleşen
kärhanalary tarapyndan guralan milli we daşary ýurt
aşhanasynyň tagamlarynyň sergisi hem-de türkmen
telekeçileriniň önümleri bilen tanyşdy. Bu özboluşly
sergi ýurdumyzyň işewürleriniň hyzmatlar ulgamyn
daky köpugurly kuwwatyny we giň mümkinçiliklerini
aýdyňlygy bilen açyp görkezdi.

M

yhmansöýer türkmen halkynyň ençeme asyrla
ryň dowamynda milli medeniýetimiziň aýrylmaz
bölegine we özboluşly durmuş ýörelgesine öw
rülen baý aşpezlik däpleri esasynda taýýarlanylýan milli
tagamlarymyz hem edil beýleki milli gymmatlyklarymyz ýaly,
dünýäniň genji-hazynasyna mynasyp goşant goşýar. Datly
tagamlarymyz diňe bir türkmen saçagynyň bezegi bolman,
eýsem, güneşli Diýarymyza gelýän myhmanlarymyzyň dilin
den düşmeýän gymmatlyklarymyzdyr.
Milli türkmen tagamlary köpasyrlyk taryhy ösüşiň miwe
sidir. Ol tagamlar köpdürlüligi bilen tapawutlanýar. Türkmen
telekeçileriniň tagallalary bilen milli aşpezlik sungatynyň täze
tagamlar bilen baýlaşdyrylýandygy hem juda begendirijidir.
Agzalan sergi bu hakykaty juda aýdyňlygy bilen subut etdi.
Has takygy, onda ilat arasynda uly abraýa eýe bolan «Gül
Zaman», «Altyn toý mekany», «Hezzet», «Toý mekany-hyz
mat», «Ýigit», «Erteki Älemi» hojalyk jemgyýetleri, «Soltan»,

«Köpetdag», «Altyn Çag» restoranlary, «MADO» kafesi,
«Zemin» kafe-restorany, «Miweli ülke» hususy kärhanasy,
şeýle-de arassalanan agyz suwuny, alkogolsyz içgileri, miwe
şirelerini öndürýän kärhanalar öz ussatlyklaryny görkezdiler.
Sergi desterhanynda çörek esasy orun eýeledi. Bu günki
gün milli aşpezlerimiz çöregi dürli görnüşlerde bişirýärler. Ol
myhmansöýerligiň, doganlygyň, hormatyň, zähmetsöýerligiň,
bolçulygyň, berekediň we iň päk arzuwlaryň hem nyşany
bolup durýar.
Hususy ulgamyň wekilleri tarapyndan hödürlenilen tagam
laryň arasynda aýratyn usulda taýýarlanylan gyzgyn we sowuk
tagamlar, işdäaçarlar, şol sanda sygyr, goýun we guş hem-de
balyk etinden taýýarlanylan naharlar, däneli ösümliklerden,
gök we bakja önümlerinden taýýarlanylan her dürli tagamlar,
çorbalar, hamyrly önümler, süýt önümleri hem-de içgiler bar.

sy telekeçilerimiz tarapyndan öndürilýändigini guwanç bilen
bellemelidiris.
Şeýle hem bu sergide azyk senagatynda-da, aşhana sun
gatynda-da uly ähmiýete eýe bolan milli süýji-köke önümleri
niň, alkogolsyz içgileriň, miwe şireleriniň, doňdurmanyň ýokary
hili bilen tapawutlanýan dürli görnüşleri görkezildi. Bularyň
ählisi hormatly Prezidentimiziň parasatly baştutanlygynda
ata Watanymyz Türkmenistanda azyk bolçulygynyň üpjün
edilýändiginiň nobatdaky subutnamasyna öwrüldi.
Häzirki wagtda türkmen aşpezlik sungaty mundan beýläkde ösmek üçin uly mümkinçiliklere eýedir. Çünki Watanymyzyň
çogly Güneşi, derýadyr çeşmelerimiziň arassa we süýji suwy,
bereketli topragyň sahawaty türkmen telekeçileriniň yhlasy bi
Olardan tamdyrlamany, işleklini, ýarmany, dogramany, palawyň
dürli görnüşlerini, çorbany, pişmäni, süzmäni, çaly, agarany
we köp sanly beýleki tagamlary agzap geçmek bolar. Şunuň
bilen birlikde, sergide ussat aşpezleriň deňiz önümlerinden
taýýarlan özboluşly tagamlary hem-de süýjülikleri görkezildi.
Ussat aşpezleriň gatnaşmagynda geçirilen bu sergide
gadymyýetden gözbaş alýan, iň meşhur milli tagamlarymyz
bilen bir hatarda, häzirki zaman tehnologiýalary esasynda
taýýarlanan köp dürli täze milli tagamlara hem giň orun beril
di. Munuň özi hususy pudagyň hyzmatlar ulgamynyň dünýä
derejesinde ösýändiginiň, özgerýändiginiň nyşanyna öwrülip,
hususyýetçilerimiziň häzirki zaman usullary peýdalanylyp,
tagamlary taýýarlamaga, toý saçaklaryny bezemäge bolan
ussatlyklaryny, ezberliklerini hem äşgär etdi.
Bilşimiz ýaly, häzirki döwürde ýurdumyzdaky kafeler hemde restoranlar daşary ýurtlaryň aşhanalarynyň tagamlarynyň
giň görnüşini hödürleýär. Biziň aşpezlerimiz olary taýýarla
magyň usullaryny doly özleşdirdiler. Munuň özi milli aşhana
sungatymyzyň has baýamagyna hem oňyn täsirini ýetirýär.
Hususy ulgamyň ussat aşpezleriniň datly tagamlary taý
ýarlamak işindäki ýeten belent sepgitleriniň, olaryň ezber
elleriniň döredýän gözellikleriniň, zehinleriniň ýitiliginiň açylyp
görkezilmegi bu çäräniň ähmiýetini has hem artdyrdy.
Bulardan başga-da, sergide ýurdumyzda öndürilýän ter gök
we bakja önümleri görkezildi. Hususy bakjaçylar tarapyndan
ýetişdirilen altyn öwüşginli naýbaşy görnüşli gawunlar hemde garpyzlar, kädiler, ter gök önümleri, miwelerdir üzümler,
şeýle hem olary gaýtadan işlemekden alnan önümler sergä
aýratyn gözellik eçildi.
Ýeri gelende, tagam taýýarlamakda ulanylýan peýnirleriň,
şöhlat, süýt önümleriniň, souslaryň dürli görnüşleriniň husu

len utgaşyp, öz datly miwelerini eçilýär. Munuň özi halkymyzyň
milli saçagynyň naz-nygmatlaryň köp dürli, tagamlarymyzyň
datly, ýokumly we ekologiýa taýdan arassa bolmagyna öz
oňyn täsirini ýetirýär.
Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň jemgyýetçilik
iýmiti ulgamynda iş alyp barýan kärhanalary hem bagtyýar
zamanamyzyň ösüşlerini artdyrmak ugrunda arman-ýadaman
zähmet çekýärler. Olar ösen döwrüň talaplaryna jogap bermek
üçin täzeçe çemeleşmeler bilen bu ugruň has-da kämilleş
megine, netijede milli aşhana sungatymyzyň, naharlanmak
medeniýetimiziň ösmegine mynasyp goşantlaryny goşýarlar.
Milli aşpezlerimiziň netijeli zähmet çekmek, milli we dünýä
aşhana sungatyny özleşdirmek, hünär derejelerini kämilleş
dirmek babatda döredilen şertler hem-de mümkinçilikler üçin
döwlet Baştutanymyza hoşallyklarynyň çägi ýok.
«RYSGAL»
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AZYK ÖNÜMÇILIGI
DATLY MIWELER

Ýurdumyzyň oba hojalygyny ösdürmegiň ileri tu
tulýan ugurlarynyň hatarynda ilatyň ekologiýa taýdan
arassa, ýokary hilli azyk önümlerine bolan islegle
rini kanagatlandyrmak, gaýtadan işleýän pudagy
çig mal bilen üpjün etmek, önümçiligiň netijeliligini
ýokarlandyrmak we täze hojalyk gatnaşyklaryny ke
mala getirmek, şonuň netijesinde içerki bazarlarda
azyk bolçulygyny has-da pugtalandyrmak wezipesi
durýar. Şunda bu ugurda telekeçilik başlangyçla
ryny döwlet tarapyndan goldamaga, oba hojalyk
önümlerini öndürmegiň möçberini durnukly artdyr
maga gönükdirilen oba hojalyk syýasatyna aýratyn
ähmiýet berilýär.
Döwlet Baştutanymyzyň amala aşyrýan oba ho
jalyk syýasatynyň döredýän mümkinçiliklerinden,
döwlet tarapyndan berilýän ýeňilliklerden ýerlikli
peýdalanýan hususy pudagyň wekilleri häzirki dö
würde oba hojalyk ekinleriniň dürli görnüşleri bilen
birlikde, bagçylyk pudagyny ösdürmekde-de uly
işleri alyp barýarlar. Türkmen telekeçileri özlerine
bölünip berlen tarp ýerleri tapgyrlaýyn özleşdirip,
müňlerçe gektar ýerde alma, armyt, şetdaly, garaly,
ülje, üzüm, hurma ýaly miweli baglaryň bol hasylyny
kemala getirdiler. Şunda suw üpjünçiligi meselesiniň
derwaýys mesele bolup durýandygy öz-özünden
düşnüklidir. Bu meseläni çözmek hem-de ondan
tygşytly peýdalanmak üçin bolsa, Türkmenista
nyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň bu
ugurda iş alyp barýan agzalary mümkin bolan ähli
ýerlerde suwaryşyň damjalaýyn usulyny ulanmagy
ýola goýdular. Bu bolsa dirilik çeşmesi hasaplanýan
suwuň tygşytly peýdalanylmagyna getirmek bilen
birlikde, miweli baglaryň hasyllylygyny artdyrmaga,
olaryň keselleredir zyýankeşlere garşy durnuklyly
gyny ýokarlandyrmaga, ýetişdirilýän miweleriň hili
ni, tagamyny hem-de görküni baýlaşdyrmaga şert
döretdi. Munuň üçin döwletimiz telekeçilere ýerleri

özleşdirmek, ekin dolanyşygyny giňeltmek, olaryň
tehniki üpjünçiligini gowulandyrmak babatda ýeňil
likli karzlary hödürledi.
Hormatly Prezidentimiz oba hojalygyny özgert
mek, ýerden alynýan hasylyň möçberini artdyrmak,
şonuň netijesinde-de, azyk howpsuzlygyny berkit
mek işlerine türkmen telekeçilerini hem-de işewürleri
giňişleýin çekmegi yzygiderli sargyt edýär. Çünki
telekeçileriň ýerleri özleşdirmäge we hasylyň köp

dürlüligini gazanmaga gönükdirjek maýa goýumlary
Döwlet býujetiniň çykdajylaryny azaltmak bilen bir
likde, onuň girdejilerini artdyrýar. Netijede häzirki
döwürde ýurdumyzyň telekeçileridir işewürleri öz
topragymyzda ýetişdirilen miweleriň dürli görnüşleri
bilen ýylyň bütin dowamynda içerki bazarlarymyzy
üznüksiz üpjün edýärler. Munuň şeýle bolmagy öň
daşary ýurtlardan gyzyl pula satyn alynýan miweleriň
importynyň görnetin azalmagyna we bu ugurdaky
eksportyň artmagyna getirdi. Şu ýerde güneşli Di
ýarymyzda ýetişdirilýän miwe we miwe önümleriniň
tagamlylygy, ekologiýa taýdan arassalygy bilen aý
ratyn tapawutlanýandygyny, şonuň üçin-de olaryň
daşarky bazarlarda uly isleglerden peýdalanýan
dyklaryny-da nygtamak gerek.
«Lezzetli miwe» hojalyk jemgyýeti badamyň «fer
raduel» hem-de «ferragnes» görnüşlerini ösdürip
ýetişdirmek bilen birlikde, 200 gektar ýerde şetdaly,
alma, çereşnýa ýaly miweli baglary-da kemala getir
di. Kompaniýa häzirki döwürde hususy telekeçilere,
söwda merkezlerine, toý mekanlaryna we ähli gy
zyklanýan taraplara güneşli ýurdumyzyň bereketli
topragynda ösdürilip ýetişdirilen, ekologiýa taýdan
arassa, ýokumly, ter we datly miweleri hödürleýär.
«Lezzetli miwäniň» Ahal welaýatynyň Kaka etra
bynyň A.Tahyrow adyndaky daýhan birleşiginiň çä
gindäki baglary damjalaýyn suwaryş ulgamy arkaly
suwarylýar. Bu bolsa türkmen telekeçileriniň tebigy
baýlyklardan aýawly peýdalanmaga hem-de daşky
gurşawy gorap saklamaga aýratyn ähmiýet ber
ýändigini görkezýär. Netijede bu ýerde ýetişdirilýän
miweler aýratyn datly tagama eýe bolup, ak bazar
larymyzda alyjylaryň ýokary isleginden peýdalan
ýar. Bu işde «Miweli oba» hojalyk jemgyýeti-de uly
işleri amala aşyrýar. Hojalyk jemgyýetiniň önümçilik
kärhanasynda miweleriň dürli görnüşleriniň şireleri
öndürilip, olar diňe bir içerki bazarlara däl, eýsem,
eksporta-da ugradylýar. Önümçilik kuwwaty ýylda
onlarça million litre çenli miwe şirelerini öndürmä

ge niýetlenen kärhana häzirki döwürde almadan,
ananasdan, erikden, gara smorodinadan, nardan,
pyrtykaldan, şetdalydan, üljeden we beýleki tropiki
miwelerden öndüren şireli içgilerini, şeýle-de pomi
dor içgisini alyjylara hödürleýär. «Miweli oba» diňe
bir şireli içgileri öndürmek bilen çäklenmän, eýsem,
önümçilik işinde zerur bolan çig maly özbaşdak taý
ýarlamak maksady bilen, özüne bölünip berlen 36
gektar ekin meýdanynda alma bagyny hem ösdürip
ýetişdirýär. «Miweli oba» mundan 6-7 ýyl ozal daşary
ýurtlardan getirilen dürli görnüşli alma nahallarynyň
93 müň düýbüni oturtdy. Baglara talabalaýyk ideg
edilmegi netijesinde indi birnäçe ýyldan bäri olardan
almanyň bol hasyly alnyp gelinýär. Baglary suwar
makda kämil tehnologiýalar ulanylyp, suwaryşyň
damjalaýyn usulyndan giňden peýdalanylýar, dö
künler bilen iýmitlendirmekde hem öňdebaryjy kämil
usullar ulanylýar. Bu bolsa öndürilýän önümleriň
özüne düşýän gymmatynyň peselmegine, şonuň
ýaly-da miwe şireleriniň ekologiýa taýdan arassa
lygyny üpjün etmäge şert döredýär.

TÄSIN TAGAMLY...

TEBIGY ÖNÜME ISLEG ULY

Häzirki döwürde dünýäde tebigy — ekologiýa taýdan arassa
önümlere ýokary baha berilýär, uly isleg bildirilýär. Sahawatly top
ragymyzda ýetişdirilýän baldan datly miwelerdir gök-bakja önüm
leri müň bir derdiň dermanydyr. Olary ýylyň ähli paslynda ýerlikli
peýdalanmak, talabalaýyk gaýtadan işlemek saglygyň kepilidir.
Şeýle tebigy önümleriň bolçulygyny döretmekde «Peragat» hojalyk
jemgyýetiniň alyp barýan işleri hem guwandyryjydyr.

H

ojalyk jemgyýetiniň önüm
çilik kärhanasy Aşgabat
şäheriniň Bagtyýarlyk et
rabynyň çäginde ýerleşýär. Bu ýerde
«Nesil» haryt nyşanly önümler —
marinada ýatyrylan pomidor, hyýar,
ajika, beýi, alça, erik, nar, şetdaly,
ýertudana, ülje, itburun, böwürslen
we feýh oa ýaly miw elerd en dürli
görnüşli kompotlar öndürilýär. Taý
ýar önümler dürli ölçegdäki çüýşe
gaplara gaplanylýar.
Kärhananyň ýylda 1 million şertli
banka önüm öndürmäge mümkinçi
ligi bar. Gök önümlerdir miweler ýerli
daýhanlardan satyn alnyp, döwrebap
tehnologiýalar esasynda gaýtadan
işlenilýär. «Nesil» haryt nyşanly ýo
kary hilli önümler ýurdumyzyň çar
künjegindäki bazarlara we söwda
nokatlaryna ugradylýar.
— Biz iň hojalyk jemg yý et im iz
2018-nji ýyldan bäri bu ugurda iş
leýär. Ilkibaşda 100 inedördül metr
meýdany tutýan kiçi önümçilik bö
lümimiz hereket edýärdi. Şol wagt
lar önümçilikde bary-ýogy 7 adam
zähmet çekýärdi. Ýuwaş-ýuwaşdan,
ynamly ädimler bilen kärhanamyz
önümçiligiň gerimini giňeltmegi we
kuww at yn y artd yrm ag y baş ard y.

Häzirki wagtda tomus paslynyň dowam edýän günlerin
de miweli baglaryň bişip ýetişmegi bilen, gaplama işlerini
alyp barýan hususyýetçileriň işleri hem barha artdy. Bu
ugurda telekeçi Meret Meredowyň Ahal welaýatynyň Ak
bugdaý etrabynyň Änew şäheriniň çäginde ýerleşýän
önümçilik kärhanasynda möwsüme görä, miwe şerbetle
riniň, mürepbeleriň dürli görnüşleri öndürilip, halkymyza
hödürlenýär.
«Dat meni» haryt nyşany bilen öndürilýän gaplamalar
tagamynyň datlylygy, tebigy önümligi, ekologiýa taýdan
arassalygy bilen tapawutlanýar. Mälim bolşy ýaly, 2017-nji
ýyldan bäri hereket edip gelýän bu kärhanada gury iýmişli
şokolad önümleriniň, köke, nogul, nabat önümçiligi hem
alnyp barylýar.
— Biziň kärhanamyzda 70-den gowrak adam zähmet
çekýär. Onda 4 sany bölüm hereket edip, olaryň hersiniň
aýratynlykda ýerine ýetirýän işleri bar. Häzirki wagtda bu
ýerde ülje, erik, alma, armyt, ýertudana, garaly, itburun,
beýi ýaly birnäçe miweleriň mürepbesini we şerbetlerini

Häzirki wagtda önümçilik desgasy
1,5 gektar meýdany eýeleýär. Önüm
çilik giň gerimde alnyp barlyp, önüm
lerimiziň görnüşi barha artdyrylýar.
Olar a hiç hili him ik i reňk we ys
berijiler goşulmaýar. Önümleri gap
lamakda ulanylýan suwuň arassa
bolmagyna-da üns berilýär. Şeýle
bolans oň, «Nes il» har yt nyş anly
önümler im iz e içerk i we daş ark y
baz ard a isleg bild irý änler iň san y
artýar. Bu bolsa bizi has-da yhlas
ly işlemäge ruhlandyrýar. Häzirki
wagtda önümlerimizi Russiýa Fe
derasiýasyna, Belarus, Özbegistan
we Gazagystan Respublikalaryna
ugratmak boýunça işewürlik geleşik
leri baglaşylýar — diýip, «Peragat»
hojalyk jemgyýetiniň hünärmeni Ja
han Annadurdyýewa gürrüň berdi.
Ýeri gelende bellesek, ilat ara
synd a ekolog iý a taýd an arass a
önümleri bilen adygan «Peragat»
hojalyk jemgyýeti bir gezeklik ulan
mak üçin niýetlenen kagyzdan gapgaç önümleriniň, azyk harytlaryny
ýerleşdirmekde peýdalanylýan gap
laryň önümçiligini hem alyp barýar.
«Eko gap» haryt nyşanly bu önümler
müşderileriň arasynda islegli haryt
laryň arasynda tanalýar.

öndürmek hem-de gaplamak işlerine gyzgalaňly girişdik.
Miwe önümlerimizi ýerli daýhanlardan satyn alýarys.
Olardan taýýarlanýan şerbetleri we mürepbeleri gapla
mak üçin ýurdumyzda öndürilýän ýörite aýna çüýşelerden
peýdalanýarys. Möwsümiň dowamynda 100 müň şertli
banka mürepbe we şonça mukdarda miwe şerbetlerini
öndürmegi meýilleşdirýäris. Süýji-köke önümlerimizden
bolsa bir aýyň dowamynda onlarça tonna öndürip, ýurdu
myzyň çägindäki söwda nokatlaryna iberýäris. Önümleri
miz paýtagtymyzyň, ýurdumyzyň welaýatlarynyň söwda
nokatlarynda müşderilerimize elýeterli bahadan ýetirilýär
— diýip, kärhananyň ýolbaşçysy, telekeçi Meret Meredow
gürrüň berýär.
Bu günki gün telekeçilerimiz, ylaýta-da, «Dat meni»
haryt nyşanly süýji-köke önümlerini öndürýän kärhana
nyň işewürleri halkymyzyň islegini kanagatlandyrmak
maksady bilen tutanýerli zähmet çekip, ykdysadyýetimiziň
ösüşine uly goşant goşýarlar.
«RYSGAL»
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OBA HOJALYGY
GÜNEBAKARYŇ
YKDYSADY ÄHMIÝETI

Oba hojalygynda günebakary ösdürip ýetişdirmegiň
ykdysady we önümçilik taýdan ähmiýeti örän uludyr.
Günebakar çigidiniň düzümindäki maddalar adam üçin
berhizlik iýmitdir. Onuň ýagy alnanda, galýan galyndy
sy — künjarasy öz düzüminde 36%-den gowrak belokly
maddalary, 20—22% uglewodlary we 6% ýokary hilli
ýagy saklap bilýär hem-de mallar üçin ýokumly iým
hökmünde ulanylýar. Günebakardan taýýarlanan silo
syň 100 kilogramynda 100 ot-iým birligi saklanýar.
Günebakaryň uzyn baldakly we sebetli sortlary dünýä
niň birnäçe ýurtlarynda siloslyk ekin hökmünde ekilýär.
Günebakar birýyllyk ösümlikdir, onuň boýy 2,5—4 metr bolup,
2—4 metr çuňluga çenli gidýän ok köki bardyr, gapdal kökleri
120 santimetre çenli ýaýraýar. Ösümligiň 1-1,5 metr bolan pes boý
lulary hem önümçilikde giňden ösdürilip ýetişdirilýär. Uzak ýyllaryň
dowamynda geçirilen seçgiçilik işleriniň netijesinde günebakaryň
ýabany görnüşinden medeni görnüşi döredilipdir. Günebakaryň
ösüşi ekilenden doly bişip ýetişýänçä gögeriş, ilkinji hakyky ýaprak
laryň emele gelmegi, sebediň emele gelmegi, gülleýiş we bişýän
döwürlere bölünýär. Bu döwürleriň geçmegi üçin amatly toprak-howa
şertlerinde ortaça ekişden gögerişe çenli 9 — 15 gün, gögerişden
sebet emele gelip başlaýança 30 — 40 gün, sebet emele gelip
başlanyndan gülleýänçä 19 — 28 gün, gülläp başlanyndan tohum
emele gelýänçä 12 — 17 gün, tohum emele gelip başlanyndan doly
bişip ýetişýänçä 21— 30 gün gerek bolýar.
Sort aýratynlyklaryna baglylykda, umumy ösüş döwrüniň do
wamlylygy 90 — 140 güne deň. Günebakaryň her sebedinde ortaça
600 — 1200 sany gül emele gelýär we olar mör-möjekleriň, şemalyň
üsti bilen atanaklaýyn tozanlanýar. Şonuň üçin onuň ekilen meýdan
larynyň töwereginde balary maşgalalaryny saklamak maksadalaýyk
hasaplanylýar. Gül tohumlanandan soňra 35 — 42 günläp, ýagny
sebediň arkasy saralýança tohumdaky maňyzyň emele gelmegi
hem-de onda ýagyň toplanmagy bolup geçýär. Bu döwürde ösüm
likler suwarylmasa, toprakdaky yzgar az bolsa, tohumlaryň agla
basy puç bolýar. Günebakara ösüş suwy berlenden soň, topragyň
4-5 santimetr çuňlugynda onuň gapdal kökleri emele gelýär, bu
ýagdaý hatarara bejergiler geçirilende göz öňünde tutulmalydyr.
Günebakar sortlarynyň we gibridleriniň her biriniň özüne mahsus
häsiýetli aýratynlyklary bolýar. Ulanyş aýratynlyklary boýunça gü
nebakar sortlary çigidinden ýag alynýan we çigitlemek üçin ekilýän
toparlara bölünýär. Ýag alynýan sortlar ösüş döwrüniň gysgalygy,
ýokançgüle we günebakar güýesine durnuklylygy bilen tapawutlan
ýar. Olaryň hasylyny kombaýn bilen ýygmak amatly. Olardan mysal
edip, günebakaryň önümçilige giň ýaýran «YBI-1646», «YBI-6540»,
«YBI-8931», «YBI-8883», «Ak maňyz-3497» sortlaryny görkez
mek bolar.

Mälim bolşy ýaly, oba hojalyk ekinleriniň gibrid görnüşleri olaryň
adaty sortlaryndan özleriniň has ýokary hasyllylygy we hasylynyň
hiliniň ýokarylygy bilen tapawutlanýar. Olaryň hasyllylygy adaty
sortlaryň hasyllylygyndan ortaça 15% artyk bolýar. Ýurdumyzda gü
nebakaryň «Sapak», «Sähra», «Saraý», «Ýagly», «Ak maňyz-3497»
ýaly gibridleri giňden ösdürilip ýetişdirilýär.
Soňky ýyllarda ýurdumyzda ösdürilip ýetişdirilen ekologiýa taýdan
arassa, ýokary hilli oba hojalyk önümlerine isleg has-da ýokarlandy.
Azyk bolçulygyny döretmek we günebakaryň hasyllylygyna dökünle
riň dürli kadalarynyň täsirini öwrenmek maksady bilen, Türkmen oba
hojalyk institutynda ylmy-barlag işleri giň gerimde alnyp barylýar. Bu
ylmy barlag işi orta derejede şorlaşan topraklarda geçirilip, synag
edildi. Bu ugurda günebakaryň ýerli toprak-howa şertlerine durnukly
sortuny ösdürip ýetişdirmek boýunça usuly gollanma hem işlenilip
taýýarlanyp, öňdebaryjy hojalyklar üçin netijeli teklipler edildi. Ylmybarlag işi synagçada geçirilip, dökünleriň kadasynda synag edildi.
Synag edilýän meýdançada günebakaryň hasyly ir bişip ýetişdi.
Ýaňyljan PALÝAZOWA,
Türkmen oba hojalyk institutynyň mugallymy.

«GÜNAÝ» HARYT NYŞANLY ÖSÜMLIK ÝAGY
Hormatly Prezidentimiziň özleri üçin döredip
berýän mümkinçiliklerinden ruhlanýan Türkme
nistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşme
siniň agzalarynyň azyk önümlerini öndürmekde,
bazar bolçulygyna goşant goşmakda gazanýan
üstünlikli netijeleri guwandyryjydyr. Şolaryň
biri hem telekeçi Hudaýberdi Hangeldiýewdir.
«Gündogar akymy» hojalyk jemgyýetine degişli
bolan önümçilik kärhanasynda hem öndürilýän
önümler ak bazarlarymyza, söwda nokatlaryna
elýeterli bahadan ýetirilýär.
Ol Ahal welaýatynyň Sarahs etrabynyň çäginde oba
hojalyk ekinlerini ýetişdirmek boýunça bölünip berlen
6 müň gektar ýeri özleşdirmekde, ondan bol hasyl al
makda netijeli işleri alyp barýar. Telekeçi häzirki wagtda
ekin meýdanynyň 510 gektarynda günebakar ösümligini
ösdürip ýetişdirýär. Boý alan günebakarlara ideg işleri
geçirilýär. Ekin ýerleriniň her gektar ýerinden ýygym
döwründe bol hasyl almak göz öňünde tutulýar.
Ösümlik ýagyny öndürmekde ulanylýan günebakar
çigidinden alnan hasyl paýtagtymyzyň Bagtyýarlyk et
rabynyň çäginde ýerleşýän «Gündogar akymy» hojalyk

GÖRELDELI ZÄHMETIŇ NETIJESI

Häzirki wagtda türkmen telekeçilerine gur
maga, döretmäge, önüm öndürmäge döwleti
miz tarapyndan ähli amatly şertler döredilýär.
Ýerleriň uzakmöhletleýin bölünip berilmegi, bu
günki gün daşary döwletlerden getirilýän haryt
laryň ornuny tutýan, özümizde öndürip boljak
önümçilik kärhanalaryny gurmak, ony ýöretmek,
täze innowasion tehnologiýalar bilen üpjün et
mek boýunça ýurdumyzda şertleriň döredilmegi
milli ykdysadyýetimiziň düzümini emele getirýän
telekeçilerimiziň, işewürler toparlarynyň önjeýli
zähmet çekmegine ýardam berýär.
Telekeçi Wepa Baýnazarow tarapyndan Daşoguz
welaýatynyň Gurbansoltan eje adyndaky etrabynyň “Al
tyn asyr” daýhan birleşiginde daýhançylyk bilen bagly
birnäçe işler alnyp barylýar. Ol özüniň ýüzlerçe gektar
ýeriniň 25 gektarynda günebakar ösümligini ösdürip
ýetişdirýär. Bu günki günde türkmen telekeçilerimiz ta
rapyndan ýerlerde ösdürilip ýetişdirilýän ösümliklerden
alynýan ýaglaryň önümçiliginiň hut ata Watanymyzda
ýola goýulmagy halkymyzy diýseň begendirýär, buýsan
dyrýar. Telekeçi Wepa Baýnazarowyň ekin meýdanynda
häzirki wagtda günebakaryň 2 görnüşi, esasan hem
çigidiniň gara we ak sortlary ýetişdirilýär.
— Günebakar ösümliginiň ak çigidine garanyňda,

BITGINLI BAGLARYŇ BAGBANY
Şu günler ene topraga siňdirilen irginsiz
zähmetiň hasylyny toplamak işleri ýurdumy
zyň çar künjeginde dowam edýär. Ýetişdirilen
bol hasyl her bir maşgala ojagy üçin halal
girdejidir. Bitginli baglaryň idegini ýetirýän,
ýylboýy baglaryna yhlasyny sarp edýän bag
banlaryň maňlaý deri mele topraga siňendir.
Dag etegine mäkäm ornaşan Magtymguly
etrabynyň Daghojagala geňeşligiýaşyl
meýdanlary, mes topraklary bilen bellidir.
Bu ýerde ilatyň girdejisiniň köp bölegi bagçy
lyga degişli. Tejribeli telekeçi Kemal
Annamuhammedow hem bu ýerdäki birnäçe
gektar ýerinde miweli agaçlaryň dürli görnüş
lerini ösdürip ýetişdirýär. Esasy girdejisiniň
köp bölegini üljeden alýan bagbanyň mellek
ýerini synlanyňda, gözüň dokunýar.
— Ülje köpýyllyk agaç bolup, 15—20 ýyla çenli
ýaşap bilýär. Onuň boýunyň uzynlygy 3-4 metre çenli
ýetýär. Köpeliş ugry boýunça ülje nahaly ekilenden
3 ýyl soň orta, 5 ýyldan soň hem bol hasyl berip başla
ýar. Bir düýpden onlarça kilograma çenli ülje alyp bol
ýar. Üljäniň hasyllylygy bagbana bagly. Nahal, esasan,
ýaz aýlary ekilýär. Onuň güýzlük ekilişi-de bar. Käbir
howa şertlerine görä, ýyl gowy gelse, güýzki ekin bol
hasyla eltýär. Sebäbi üljäniň köki gyşyna toprak bilen
uýgunlaşyp, bekeýär. Şeýle ýagdaýda eýýäm fewral aý
larynda ony göçürýärler. Oba ýaşaýjylarynyň ekin meý
danlarynyň 80 göterimi ülje agajydyr — diýip, gürrüň

jemgyýetine getirilýär. Bu hojalyk jemgyýeti esasy çig
mallarynyň biri bolan günebakar çigidini ösdürmekde
hem-de ondan bol hasyl almakda daşary ýurtly hyzmat
daşlary bilen ýakyndan aragatnaşyk saklaýar. Hojalyk
jemgyýetine degişli bolan kärhananyň ýyllyk kuwwat
lylygy 18 müň tonna çigidi gaýtadan işläp, 7200 tonna
arassalanan ösümlik ýagyny öndürmäge niýetlenendir.
Häzirki wagtda bu kärhanada «Günaý» haryt nyşanly
ösümlik ýagynyň önümçiligi ýola goýuldy. Mundan
başga-da, bu ýerde ýaglylygy 25—67 göterime çenli
derejede bolan maýoneziň önümçiligi hem alnyp ba
rylýar. Hususy pudagyň wekilleri tarapyndan importyň
ornuny tutýan önümleri öndürmekde ýerli çig maldan
peýdalanylýan önümçilikleriň gerimi barha giňeýär.
garasyndan has köprak, ýagny 50—60% ýag alyp
bolýar. Ösümlik baharyň ortalarynda — aprel-maý
aýlarynda ekilip, sentýabr aýlarynda hasyly ýygnal
ýar. Gektaryndan 3 tonna golaý hasyl alyp bolýar
— diýip, telekeçi daýh an Wep a Baýn azarow gür
rüň berýär. Onuň ýolbaşçylygynda 25 gektar ýere
4 sany işewür daýhanlar ideg edip, olar otag almak,
dökün bermek işlerini hem ýerine ýetirýärler. Güneba
kar suwy kän talap etmeýän ösümlik bolup, ol ortaça
7-8 günden suwarylýar. Telekeçi daýhanyň ençeme ton

nalyk ýetişdiren hasylyny “Gündogar akymy” hojalyk
jemgyýetine tabşyrmak ýola goýuldy. Ýerli hem-de Gol
landiýa döwletinden getirilen ösümlik tohumynyň täze
görnüşinden ekilen ýerleriniň hasyly ýakyn wagtda bu
kärhana tabşyrmak meýilleşdirilýär. Ösümligiň çigidi
bilen birlikde, bu daýhan birleşiginde onuň kökesinden,
galyndysyndan, ýapraklaryndan giňden peýdalanylýar.
Telekeçi Wepa Baýnazarowyň ýolbaşçylygynda bu ýer
de daýhançylykdan başga, köp mukdarda iri we ownuk
şahly mallar idedilip, günebakaryň galyndylary olara
esasy iýmit bolup hyzmat edýär. Şeýle maksatlar bilen
ýola çykan telekeçi Wepa Baýnazarowyň ençeme gek
tar ekin ýerleriniň bol hasyly göreldeli zähmetiň netijesi
hökmünde öňe çykýar.

berýän tejribeli telekeçi Kemal Annamuhammedowyň
ýadawsyz zähmetini ekin meýdanynyň hasyllylygyndan
görmek bolýar.
Ülje adam saglygyna örän peýdalylygy sebäpli, ýy
lyň islendik paslynda oňa isleg duýulýar. Öýde ondan
mürepbe, şerbet, dürli görnüşli şirin önümler taýýarla
ýarlar. Üljäniň sortlaryna görä, Gargyly obasynda onuň
3 görnüşi, köplenç hem, adaty, karlik sortlary ekilýär.
Ol beýlekilere garanyňda, ýokumly hem-de turşumtyk
tagamly bolýar.
Bagbançylyk hysyrdyly zähmeti talap edýän düşe
wüntli kärdir. Ýylyň dowamynda geçirilmeli agrotehniki
çäreler öz wagtynda göwnejaý ýola goýulmasa, bagla
ryň ösüşine gönüden-göni täsir edýär. Şonuň üçin ussat
bagban Kemal Annamuhammedowyň hem bu çäreleri
öz wagtynda geçirip, ösdüren agaçlary diňe bir ülje bol
man, alma, armyt, erik, şetdaly, garaly... garaz, adyny
tutan miwäňi onuň bagynda görmek bolýar.
«RYSGAL»
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IMPORTYŇ ORNUNY TUTÝAN ÖNÜMLERIMIZ
«DÖRT HALKANYŇ»
KENDIR ÝÜPLERI
Ýurdumyzda hususyýetçiligi
ösdürmäge döredilýän şertleriň
netijesinde türkmen telekeçi
leriniň iş ugurlary barha artyp,
täze önümçilikleriň gerimi barha
giňeýär.
«Dört halka» hususy kärhanasy
2019-njy ýylda polipropilenden kendir
(şpagat) ýüplerini öndürmäge baş
lady. Ahal welaýatynyň Ak bugdaý
etrabynyň Gämi obasynda ýerleşýän
kärh an ad a Hyt aý Halk
Resp ublik as yn yň önd ü
rijilikli enjamlar y orn aş
dyryldy.
Kärhananyň her günde
1 tonna golaý polipropileni
gaýtadan işlemäge müm
kinçiligi bar. Munuň üçin
çig mal Türkmenbaşydaky
neb it i gaýt ad an işleý än
zaw odlar toplum ynd an
getirilýär. Bu bolsa önümiň
özüne düşýän gymmatyny
peseltmäge hem-de taýýar

önümiň hilini ýokarlandyrmaga oňyn
täsir edýär.
Polipr op ilend en kend ir ýüpler i
ýyladyşhan alarda ýet işdir ilýän gök
önümleri, şeýle-de bede, saman des
selerini daňmak üçin ulanylýar. Dürli
galyňlykdaky, ölçegdäki polipropilen
ýüplere sarp edijiler tarapyndan uly
isleg bildirilýär.
Häzirki wagtda kärhanada ýaşla
ryň birnäçesi yhlasly zähmet çekýär.
«Dört halka» hususy kärhanasy gel
jekde önümçiliginiň gerimini giňeltme
gi, önümlerini daşary ýurtlara eksport
etmegi meýilleşdirýär.

Türkmenistanyň Senagatçylar we
telekeçiler birleşmesiniň agzalary
halkyň gündelik sarp edýän arassaçy
lyk serişdeleriniň önümçiliginde hem
ýokary netijeleri gazanýarlar. Ýaňy-ýa
kynda bolsa telekeçi Täçmyrat Pinaýew
tarapyndan «Altyn gaýa» haryt nyşanly
egin-eşik ýuwujy serişdeleriň önümçili
gi ýola goýuldy.
Mar y welaý at yn yň Mar y şäh er in iň Gökje
ýaşaýyş jaý toplumynda ýerleşýän hususy kär
hanada häzirki wagtda 150-den gowrak işgär
zähmet çekýär. Önümçiligine 2 aý mundan ozal
başlanan kärhananyň öndürýän önümleri içerki
bazarda uly isleg bilen garşylandy. «Altyn gaýa»
haryt nyşanly egin-eşik ýuwujy serişdesi elde we
awtomatik usulda kir ýuwujy enjamlarda ýuwmak
üçin niýetlenendir. Onuň düzümi 5 — 15% anionly
ÝIM-den (ýüzleý işjeň maddalardan), silikatlar
dan, 5%-den az fosfatlardan, enzimlerden, optiki
agardyjylardan, hoşboý ys beriji goşundylardan
ybarat bolup, dürli reňkli, nah, kendir, emeli, sin
tetiki we garyşyk matalardan bolan egin-eşikleri

MEKDEP OKUWÇYLARY ÜÇIN
TÄZE GÖRNÜŞLI ÝANTORBALAR

PLASTIK TURBALARYŇ ÖNÜMÇILIGI
«Laçyn ganat» hususy kärhanasy Daşoguz welaýatynyň
S.A.Nyýazow adyndaky etrabynyň Nowaýy geňeşliginde ýerleşip,
onuň ýyllyk kuwwaty 900 tonna deňdir. Bu ýerde polietilenden
turbalaryň birnäçe görnüşi öndürilip, olar biri-birinden diametrleri
boýunça tapawutlanýarlar.

Plastik turbalaryň diametri 15 mil
limetrden başlap, 110 millimetre çenli
ýetý är. Önümler lag ym suwlar yn y
geçiriji ulgamlarda, dürli tehniki mak
satlar üçin peýdalanylýar. Öndürilýän
önümleriň hiline aýratyn üns berilýär.
2020-nji ýylda önümçiligini ýola go
ýan kärh an ad a işç i-hün ärm enler iň
onlarç as y zähm et çeký är. Olar öz
öňlerinde ýokary hilli önümleri ön
dürip, müşderileriň ösen isleglerini
kanagatlandyrmagy baş maksat edip
goýýarlar.
Tehn olog iý alar y doland yrm ak,
önümçiligi ekologiýa zyýan ýetirmez

TÄZE TÄMIZLEÝJI
SERIŞDE

den alyp barmak kärhananyň esasy
ugurlarynyň biri bolup durýar. Munuň
özi işleriň sazlaşykly we guramaçy
lykly alnyp barylmagyna ýardam ed
ýär. Bu ýerde buýurmalar esasynda
hem önüm öndürilýär.
Önümçilik üçin Hytaý Halk Res
publikasynyň öňdebaryjy tehnologi
ýalary ornaşdyryldy. Önümçilikde çig
malyň agramly bölegi Gyýanlydaky
polimer zawodyndan alynýar.
Kärhana geljekde önümçiliginiň ge
rimini giňeltmegi, polietilen turbalaryň
içerki bazardan artan bölegini halkara
bazara çykarmagy göz öňünde tutýar.

Tomusky dynç alşyň soňky hepde
lerinde ýurdumyzyň ak bazarlarynda
okuwçylar üçin ýörite mekdep burçlary,
aýratyn mekdep bazarlary döredilýär.
Ol ýerlerde hödürlenilýän harytlaryň
aglaba böleginiň öz ýurdumyzda öndü
rilmegi bizi has-da buýsandyrýar.

ýuwmaga niýetlenendir. Önüm 450 gramlyk ka
gyz gutulara gaplanýar. Gabyň daşynda önüme
degişli maglumatlaryň üç dilde, ýagny türkmen,
iňlis, rus dillerinde ýerleşdirilmegi aýratyn bel
lärliklidir.
Içerki bazarda müşderilere elýeterli bahadan
hödürlenilýän kir ýuwujy serişdesine bolan isleg
barha artýar. Munuň sebäbini kir ýuwujy seriş
däniň içinde alyjylara esasy sowgat hökmünde
gymmatbahaly elektrik enjamlary we baýraklar
garaşýar.
«Altyn gaýa» — tämizligiň nyşany» diýen şyga
ry bilen önjeýli zähmet çekýän kärhananyň işgärleri
geljekde önümçiligiň gerimini giňeltmegi, önümle
riň öndürilýän mukdaryny we görnüşini artdyrmagy
maksat edinýärler.
öndürmekde, eksportyň möçberini artdyrmakda
berýän kömek-goldawyndan ruhlanyp zähmet
çekýän kärhananyň agzybir işgärleri şu günki güne
çenli ýantorbalaryň 10 müňden gowragyny tikip,
ýurdumyzyň ak bazarlarynda elýeterli bahadan
halka hödürlenýär.
Daşary ýurtlaryň kämil tehnologiýalary, ýokary
hilli tikin maşynlary bilen enjamlaşdyrylan kär
hanada önümler ezber elli tikinçiler tarapyndan
elde tikilýär. Bu bolsa önümleriň hiliniň ýokary

Mar y welaý at yn yň Mar y şäh er ind e işew ür
zenan Aýhan Rejebowa tarapyndan esaslandy
rylan hususy kärhanada häzirki wagtda «Ger
çek» haryt nyşanly ulular we çagalar üçin dürli
görnüşli aýakgaplar, mekdep okuwçylary üçin
ýantorbalar öndürilýär. Bu ýerde häzirki wagtda
500-den gowrak işçi-hünärmen zähmet çekip, ola
ryň aglabasy gelin-gyzlar bolup durýar.
Kärhanada mekdep okuwçylary üçin ýantor
balaryň önümçiligine şu ýylyň başynda girişildi.
Horm atly Prez id ent im iz iň hus us y telek eç iler e
importyň ornuny tutýan harytlary ýurdumyzda

bolmagyna we berkligine oňyn täsir edýär. Dürli
ýaşdaky mekdep okuwçylaryna, oglanlara we
gyzlara niýetlenip tikilýän ýantorbalar milli öwüş
gind e we döwr eb ap bez egler bilen bez elý är.
Olar ak bazarlarda aýratyn göze gelüwliligi bilen
tapawutlanýar.
Häzirki wagtda uly isleg bildirilýän «Gerçek» ha
ryt nyşanly aýakgap önümleriniň onlarça görnüşini
goňşy döwletlere ugradylýar. Geljekde kärhananyň
mekdep okuwçylary üçin niýetlenen ýantorbalaryň
hem içerki bazardan artan mukdaryny eksport et
mek meýilleşdirilýär.

Türkmen telekeçileri impor
tyň ornuny tutýan harytlary
öndürip, ak bazarlarymyzy
senagat harytlary bilen üpjün
edýärler. Milli ykdysadyýe
timiziň ösmegine mynasyp
goşant goşýan önümçilik kär
hanalarynyň biri hem «Goşa
kenek» hususy kärhanasydyr.

gaýtadan işleýän zawodlar toplumyndan
alynýar. Sabyn üçin plastik gaplar, aşha
na enjamlary, hojalyk harytlary önümleriň
esasy bölegini düzýär. «Altyn aşyk» haryt
nyşany bilen öndürilýän önümlere içerki
bazarda uly isleg bildirilýär.
Häzirki wagtda kärhanada «Altyn
aşyk» haryt nyşanly çagalar üçin
düzme oýunjaklaryň, ýumşak oý
naw açlar yň hem dürli görn üş i
öndürilýär. Olar çagalaryň ýaş
aýratynlygyna görä kesgitlenip, olaryň aňynyň ös
megine, ukybynyň ýokarlanmagyna, pikir tizligine
oňyn ýardam edýär. Bu önümlere ýurdumyzyň
ähli künjeklerindäki söwda nokatlarynda elýeterli
bahadan duş gelmek bolýar.

BERK HEM ÝOKARY HILLI «ALTYN TANAP»
Milli ykdysadyýetimiziň mö
hüm ugurlarynyň biri-de, dokma
çylyk pudagydyr. Türkmen tele
keçileri hem ýokary hilli dokma
önümleri bilen dokma pudagynyň
has-da ösdürilmegine, içerki
bazarlarymyzyň harytlar bilen üp
jün edilmegine öz goşantlaryny
goşýarlar. Şeýle telekeçileriň biri
hem Türkmenistanyň
Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzasy Oguloraz
Hudaýgulyýewadyr.
Onuň Mary welaýatynyň Murgap etrabynyň çäginde ýerleşýän önümçilik
kärhanasynda «Altyn tanap» haryt nyşany bilen tanaplaryň dürli görnüşleri
dokalýar. Önümçilik, esasan, buýurmalar esasynda alnyp barylýar. Tanaplaryň
ini 1 santimetrden 10 santimetre çenli bolup, uzynlygy müşderileriň sargydy
na görä ýerine ýetirilýär. Önüm dokalanda onuň berkligine, hiline aýratyn üns
berilýär we ol agyr ýükleri berkitmekde, götermekde, daşamakda ulanylýar.
Onlarça işgär zähmet çekýän kärhanada iň häzirki zaman, ýokary tehno
logiýaly enjamlar ornaşdyryldy. Önümçilikde ýerli çig maldan peýdalanylýar.
Döredilenine heniz köp wagt geçmedik hem bolsa, kärhananyň alyp barýan
işleri köpugurlylygy bilen tapawutlanýar. Bu ýerde tanap önümçiliginden başgada, ýantorbalaryň baglary hem taýýarlanylýar. Şeýle hem aýakgaplaryň üstki
bölegini dokamak, bezemek işleri alnyp barylýar. Aýakgaplaryň üstki bezeg
işlerinde türkmen milli nagyşlaryna, reňk sazlaşygyna aýratyn orun degişlidir.
Kärhanada öndürilýän önümler oba hojalygynda, maldarçylykda, gurluşyk
işlerinde, tekstil önümçiliginde giňden ulanylýar.

Mary welaýatynyň Mary etrabynyň çägin
de ýerleşýän «Goşa kenek» hususy kärhanasy
2020-nji ýylda esaslandyryldy. Bu ýerde plast
massadan hojalyk harytlary, çagalar üçin oýna
waçlaryň dürli görnüşi öndürilýär. Kärhananyň
Hytaý Halk Respublikasynyň kämil enjamlary
bilen doly enjamlaşdyrylmagy bu ýerde ýylda
150 tonna golaý çig maly gaýtadan işlemäge
mümkinçilik berýär. Önümleri öndürmek üçin
gerek bolan çig mal Türkmenbaşydaky nebiti

Sahypany taýýarlan
Täzegül KULJIKOWA.
«Rysgal».
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SANLY ULGAM

B I Z S I Z I Ň H Y Z M AT Y Ň Y Z DA

«Halkyň Arkadagly zamanasy»
ýylynda ýurdumyzyň ähli pudaklaryna
sanly ulgamyň gazananlaryny
ornaşdyrmak işi güýçli depginde
alnyp barylýar. Sanly tehnologiýany,
sanly ulgamyň mümkinçiliklerini
halka elýeterli etmekde türkmen
telekeçileriniň hem mynasyp paýy
bardyr. IT, maglumat tehnologiýasy,
sanlylaşdyrmak pudagynda önjeýli
işleri alyp barýanlaryň biri hem «Imdat
elektronika» hojalyk jemgyýetidir.
«Imdat elektronika» hojalyk jemgyýeti
2011-nji ýylda esaslandyryldy. Daşary
ýurtlaryň abraýly ýokary okuw mekdeplerinde
IT, programmirleme ugurlary boýunça
bilim alan ýokary taýýarlykly hünärmenler
elektron resminama dolanyşygy, web
saýtlary, mobil gurluşlary işläp düzmek,
programma üpjünçiligini döretmek we
işini kämilleşdirmek, aragatnaşygy
gurnamak, robototehnika, wideo gözegçilik,
gorag, ýangyn duýduryjy enjamlaryny
gurnamak işlerini alyp barýarlar. Hojalyk
j e m g y ý e t i n i ň a l y p b a r ý a n i ş i b i l e n

www.imdatelektronika.com web
saýtynda giňişleýin tanyşmaga
mümkinçilik döredilen. Müşderiler özlerini
gyzyklandyrýan sowallarynyň jogabyny
bilmek üçin info@imdatelektronika.com
elektron  salgysyna öz hatlaryny ugratmak
arkaly habarlaşyp bilerler. Hojalyk jemgyýeti
häzirki wagta çenli döwlet we hususy
edaralaryň web saýtyny döretmek, olarda
elektron resminama dolanyşygyny ýola
goýmak ýaly taslamalaryň ýüzlerçesini
üstünlikli amala aşyrdylar.
Köp ýyllardan bäri IT ulgamynda
hyzmatlaryny hödürläp gelýän, ýüzlerçe
taslamalary amala aşyran «Imdat
elektronika» hojalyk jemgyýetinde
ýokary iş tejribesi bolan hünärmenleriň
30-dan gowragy zähmet çekýär. Şu günki
güne çenli işine ussat IT hünärmenleriň,
programma düzüjileriň taýýarlan
taslamalarynyň hatarynda döwlet çärelerine
gatnaşyjylary akkreditasiýa etmegiň
ulgamyny, «Milli elektron resminama»
atly elektron resminama dolanyşygy
ulgamyny, «E-Mekdep» elektron mekdebi,
turkmenistanairlines.tm,
d e r m a n h a n a s a g l y k . c o m ,
halkmarket.com.tm, www.gs1tm.org,
travel ovarian.com, turkmenexpert.tm,
act.tm, ttf.gov.tm ýaly birnäçe gulluklaryň
web saýtyny we ykjam gurluşyny mysal
getirmek bolar.

TIZLIK. YGTYBARLYLYK. KEPILLIK.
«Biziň maksadymyz — siziň rahatlygyňyz» şy
gary bilen «Halkyň Arkadagly zamanasy» ýylynyň
joşgunly ruhuna mynasyp iş alyp barýan «Gadymy
kerwen» hususy kärhanasy ýurdumyzyň çäginde şä
herara we welaýatlara ýük eltip bermek hyzmatyny
hödürleýär. Paýtagtymyzyň G.Kulyýew köçesiniň ug
rundaky «Gujurly ýaşlar» binasynda ýerleşýän bu
hususy kärhana telekeçi Tirkeş Hajyýew tarapyndan
esaslandyryldy.
Bu hususy kärhana ýük daşamak, eltip bermek ugry boýunça hyzmatlary gysga wagtyň
dowamynda ygtybarly we kepillikli ýerine ýetirýär. «Gadymy kerwen» hususy kärhana
synyň hödürleýän hyzmatlary ildeşlerimiziň beýleki welaýatlarda ýaşaýan ýakynlaryna
ýük ibermek ýa-da harytlaryny ýurdumyzyň islendik welaýatyna eltip bermek şerti bilen
işleýän onlaýn marketler üçin örän peýdalydyr. Müşderilerden ýükleri kabul etmek her
gün sagat 9:00-dan 16:00-a çenli, olary sargyt edijileriň öýlerinden ýygnamak bolsa
13:00-dan 18:00-a çenli amala aşyrylýar. Kabul edilen ýükleri gaplamak işleri hem hu
susy kärhananyň işgärleri tarapyndan amala aşyrylýar. Taýýar ýükler bolsa 24 sagadyň
dowamynda ýerlerdäki müşderilere gowşurylýar. «Gadymy kerwen» hususy kärhanasynyň
ýurdumyzda ýük daşamak boýunça hereket edýän beýleki gulluklardan esasy tapawudy
wagt tygşytlylygy bolup durýar.
Häzirki wagtda bu hususy kärhananyň tmzon platformasy hem hereket edýär.
Bu platformany «Google Play» we «App Store» arkaly ykjam gurluşlara ýüklemek
mümkin. Döredilenine sanlyja wagtyň geçendigine garamazdan, platformanyň gündelik
ulanyjysy 10 müňden gowrak, umumy ulanyjylaryň sany bolsa 20 müňden gowrakdyr.
Bu platforma agza bolan islendik ulanyjy öz şahsy otagyny döretmek arkaly alyp barýan
işi we hödürleýän hyzmatlary barada bildirişleri mugt paýlaşyp biler. Bu bolsa sanly ulgam
arkaly hödürlenilýän hyzmatlar bilen has çalt tanyşmaga ýardam edýär. Bu platformada
müşderilere ýükleri onlaýn bellige aldyrmaga hem mümkinçilik döredilen.
«Gadymy kerwen» hususy kärhanasy diňe bir ýurdumyzyň çäginde däl, eýsem, daşary
döwletlerden hem şertnamalar esasynda harytlary getirip bermek we logistika hyzmat
laryny hödürleýär.

SARGAŇ! GAPYŇYZA GELSIN!
Sanly ulgamyň gazananlarynyň söwda
ulgamyna giňden ornaşdyrylmagy biziň
gündelik durmuşymyzy has-da ýeňilleş
dirdi. Indi özüňe gerekli harydy tapmak
üçin söwda merkezlerine ýa-da bazarlara
aýlanyp ýörmegiň zerurlygy ýok. Sanly
ulgamyň gazananlary esasynda müşderiler
özüne gerekli harydy islendik mukdarda
onlaýn marketlerden satyn alyp bilerler.
Welaýat merkezlerinde we paýtagtymyz
Aşgabatda onlaýn hyzmaty hödürleýän
marketleriň sany barha artýar. Şolaryň biri
hem «Ala marketdir».
Aşg ab at şäh er in iň Berk ar arlyk etr ab yn yň
çäginde ýerleşýän «Ala market» 2020-nji ýylda
esaslandyryldy. Bu marketiň ala.market web
saýtynda müşd er ilere onlaýn söwda etmäge
mümkinçilik döredilýär. Häzirki wagtda marketde
günüň dowamynda onlarça onlaýn sargytlar kabul
edilýär we harytlar müşderileriň gapysyna çenli
eltilýär. Web saýtyň baş sahypasynda bölümler
bilen tanyşmak mümkin. Bu ýerde şahsy aras
saçylyk serişdeleri, hojalyk harytlary, akkumulýa
torlar we batareýalar, kanselýariýa harytlary, toý
dabaralary üçin bezeg, ykjam telefon aksessuar

lary, parfýumeriýa harytlary, gözellik serişdeleri,
dezinfesirleýji serişdeler, azyk harytlary, himiki
serişdeler, çagalar üçin, öý haýwanlarynyň idegi
ýaly bölümler bolup, harytlar her bölümde aýra
tynlykda ýerleşdirilýär.
Müşderileriň onlaýn sargytlary 8:00-dan 18:00
aralygynda kabul edilýär. Eltip bermek hyzmaty
bolsa 8:00 — 21:00 aralygynda amala aşyrylýar.
Marketdäki harytlar özüniň terligi, ýokary hilliligi
bilen aýratyn tapawutlanýar. Sargytlaryň bahasy
belli bir mukdardan geçse, eltip bermek hyzmaty
mugt amala aşyrylýar.

ÖNÜMLERIMIZ HALKARA STANDARTLARYNA
LAÝYKLYKDA ÖNDÜRILÝÄR
Ykdysadyýetiň döwlete dahylly däl pudagynyň wekilleri, hususy
telekeçiler ýurdumyzyň milli ykdysadyýetiniň hereketlendiriji güýji,
döwletimiziň ygtybarly çeşmesi hasaplanýar. Halkara standartlaryna
laýyk gelýän ýokary hilli önümleri öndürýän hususy pudagyň wekille
riniň sany barha artýar. Olaryň önümleriniň dünýä standartlaryna görä
öndürilmegi üçin ýörite hyzmatlary hödürleýänleriň biri hem telekeçi
Aýgül Orazowadyr.
2016-njy ýyld an bä
r i t e l e k e ç i z e n
 anyň
ýolbaşçylygynda «Standart
hyzmat» haryt nyşany bilen
70-den gowrak kärhanalar
da hil dolandyryş ulgamy
nyň, saglygy goraýşyň we
zähmeti goramagyň dolan
dyryş ulgamynyň, ekologik
dolandyryş ulgamynyň we azyk howpsuzlygynyň dolandyryş ulgamynyň halkara
standartlarynyň talaplaryny durmuşa ornaşdyrmak boýunça maslahat beriş iş
leri amala aşyryldy. Bu ýerde zähmet çekýän ýokary taýýarlykly hünärmenleriň
esasy maksady halkara standartlaryna laýyklykda, dolandyryş ulgamlaryny
gurnamak boýunça maslahat beriş hyzmatlaryny bermek arkaly milli kärhana
laryň bäsdeşlige ukyplylygyny ýokarlandyrmaga ýardam etmekden, netijede
bolsa «Türkmenistanda öndürildi» belgi bilen öndürilýän önümleriň eksport
mümkinçiligini ýola goýmakdan we ýokarlandyrmakdan ybaratdyr. Hödürlenil
ýän hyzmatlar we alnyp barylýan işler bilen www.standarthyzmat.com web
saýtynda has giňişleýin tanyşmaga mümkinçilik bar.
Halkara standartlary öndürilýän önüme bolan ynamyň kepili we eksportyň
gapylaryny açyp biljek wajyp açar hasaplanýar. Halkara standartlaryny girizmek
boýunça iş alyp barýan «Standart hyzmatyň» hünärmenleri resminamalary işläp
taýýarlamak we girizmek boýunça üç dilde, ýagny türkmen, rus, iňlis dillerinde
hyzmatlary hödürleýärler. Bu ýerde işler birnäçe tapgyrda alnyp barylýar. Kär
hanany derňemek tapgyrynda kärhana bahalandyrylýar, ulgamy girizmek üçin
mümkinçilikler barlanýar we meýilleşdirilýär, dolandyryş topary döredilýär. Iş
gärleri taýýarlamak tapgyrynda işgärler standartyň talaplary bilen tanyşdyrylýar.
Resminamalary işläp taýýarlamak tapgyrynda sertifikatlaşdyrma resminama
lary taýýarlanylýar. Şeýle-de ulgamy girizmek, içerki barlag, sertifikatlaşdyrma
boýunça halkara guramasyna — daşky sertifikasiýa çykmak ýaly tapgyrlarda
tamamlaýjy işler amala aşyrylýar.
Häzirki wagtda «Standart hyzmatyň» agzybir topary halkara standartlary ha
saplanýan ISO 9001:2015 — hil dolandyryş ulgamy, ISO 22000:2018/HACCP
— azyk howpsuzlygynyň dolandyryş ulgamy, ISO 14001:2015 — ekologik
dolandyryş ulgamy, ISO 45001:2018 — saglygy goraýşyň we zähmeti gorama
gyň dolandyryş ulgamy, ISO 50001:2015 — energiýa üpjünçiliginiň dolandyryş
ulgamy, ISO 27001:2013 — maglumat howpsuzlygynyň dolandyryş ulgamy,
ISO 15189:2012 — lukmançylyk barlaghanalarynda hil dolandyryş ulgamy,
ISO 17025:2017 — synag we kalibrleme barlaghanalarynyň başarnyklary üçin
umumy talaplar, FSSC 22000 — azyk howpsuzlygynyň ulgamy, halal — azyk
önümçiligi üçin musulman standarty, global G.A.P. — oba hojalyk önümçiligi
niň dolandyryş ulgamy ýaly halkara standartlary boýunça maslahatlary berýär.
Sona HALYKOWA.
«Rysgal».

SAG BAŞYM — SOLTAN BAŞYM

SAGLYGYMYZY GORAMAK ÖZ ELIMIZDE
    Şahsy we jemgyýetçilik aras
ü
saçylyk düzgünlerini berk berjaý
etmeli.
ü Pasla görä geýniň.
ü Wagtal-wagtal otaglaryňyzyň
penjirelerini açyp, öýüňizi ýelejire
diň, üzärlik bilen otagyň howasyny
tämizläň.
ü Nahar taýýarlamazdan, ça
gan y iým itlend irm ezd en, nah ar
edinmezden öň we daşardan gele
niňizden soň, elleriňizi akar suwuň
aşagynda sabyn bilen gowy ýuwuň.
Mümkin boldugyça, elleriňizi gö
züňize, burnuňyza we agzyňyza
degirmäň.
ü Günüň dowamynda arassa
agyz suw un y ýa-da gaýn ad ylyp
sow ad ylan suwy içiň.
ü Agyz-burun örtügini ýapyk
binalarda we jemgyýetçilik ulagla
rynda dogry we doly dakynyň.
ü Howps uz aralygy saklaň.
Esasan-da, ýiti respirator keselle
riň alamatlary bar bolan adamlaryň
ýanynda bu kadany hökman berjaý
ediň.
ü Üsgüreniňizde ýa-da asgy
ranyňyzda agzyňyzy we burnuňy
zy elýaglyk bilen ýapyň. Ulanan
bir gezeklik elýaglyklaryňyzy zibil
gaplaryna taşlaň. Kadaly iýmitleniň,
witaminlere we fitonsidlere baý gök
hem-de miwe önümlerini köpräk

iýiň, dermanlyk ösümliklerden taý
ýarlanan melhem çaýlary içiň.
ü Işjeň hereketde boluň, be
denterbiýe we sport bilen yzygiderli
meşgullanyň.
ü Maşgala lukmany bilen mas
lahatlaşyp, öňüni alyş sanjymlaryny
öz wagtynda alyň.
Türkmenistanyň Saglygy
goraýyş we derman senagaty
ministrliginiň Saglygy
goraýşyň habarlar merkezi.

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

TALYP KARZY

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

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

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

RAÝATLARYŇ DYKGATYNA!
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň agzalary tarapyndan gurluşygy alnyp barylýan
Aşgabat şäheriniň Gurtly ýaşaýyş toplumynyň we
Ahal welaýatynyň täze, döwrebap edara ediş merkeziniň
gurluşyklaryna şu aşakdaky hünärler boýunça ussalar
we ussalar toparlary işe çagyrylýar:

● Elektrikler;
● Kafel goýujylar;
● Mermer we granit
    ussalary;
● Alýumin penjire we
    gapy gurnaýjylar;
● Bezeg-timarlaýjylar;
● Santehnikler;

● Kebşirleýjiler;
● Alçypan, asma
         potoloklary
         gurnaýjylar;
● Beton guýujylar;
● Laminat
         düşeýjiler we
         beýleki işçiler.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.

BILDIRIŞ
Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler
birleşmesiniň «Birleşme-Gurluşyk» jemgyýetçilik
birleşiginiň kärhanasy tehniki gözegçilik hünäri boýunça
hünärmenleri işe çagyrýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+99312) 22-74-14, 22-70-53.

Hepdelik gazet.
Esaslandyryjysy —
Türkmenistanyň Senagatçylar
we telekeçiler birleşmesi.
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Mahabatlar
Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar
jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň, daýhan  birleşikleriniň,
beýleki ýuridik şahslaryň, kärendeçileriň we raýatlaryň
DYKGATYNA!
«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.

«Parahat» hususy kärhanasy

S/b 202131000197

ýurdumyzyň oba hojalykçylaryndan we daýhanlaryndan
miweleri, ir-iýmişleri hem-de gök-bakja önümlerini uly
möçberde bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Aşgabat şäheriniň Büzmeýin etrabynyň
«Ýalkym» ýaşaýyş toplumynyň Türkmenistan köçesi.
Telefon belgilerimiz: (+993 65) 55-17-67, 72-39-72.

OBA HOJALYK EKINLERINI ÖSDÜRIP
ÝETIŞDIRÝÄNLERIŇ DYKGATYNA!

S/b 103161020683

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň
«Birleşme eksport» kärhanasy 2022-nji ýylda ösdürilip ýetişdirilen
mäş, jöwen, dary, künji hasylyny we beýleki oba hojalyk ekinlerini
bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Telefon belgilerimiz: (+993 12) 34-47-26, (+993 63) 60-53-35.
E-mail: birleshme.export@gmail.com

S/b 310131000118

Oba hojalyk ekinlerini ösdürip ýetişdirýän paýdarlar
jemgyýetleriniň, daýhan hojalyklarynyň, beýleki ýuridik
şahslaryň, kärendeçileriň we raýatlaryň dykgatyna!

«Nurly meýdan» daýhan hojalygy
dürli möçberlerde mekgejöwen, arpa, iýmlik bugdaý önümlerini
bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz:
Aşgabat şäheriniň Atamyrat Nyýazow şaýolunyň 174 «A» jaýy.
Telefon belgilerimiz:
(+993 61) 76-22-13, (+993 12) 21-15-81, 21-15-82.
S/b 405211000467

S/b: 601221000977

Biziň salgymyz: Mary welaýatynyň Mary şäheriniň
Bitaraplyk köçesiniň 18-nji jaýynyň 7-nji gaty.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz:
(+993 522) 7-26-25, (+993 65) 89-22-99.

«Mizemez ynam» daýhan hojalygy 2022-nji ýylyň hasylyndan
ösdürilip ýetişdirilen mäş, künji, mekgejöwen we beýleki dänelik
ekinlerini bazar bahasyndan satyn alýandygyny habar berýär.
Biziň salgymyz: Daşoguz welaýatynyň S.Türkmenbaşy etrabynyň
«Gyzyl güýç» daýhan birleşigi.
Telefon belgilerimiz: (+993 62) 00-32-77.

HORMATLY TALYPLAR WE ENE-ATALAR!
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik
banky ýurdumyzda ýaşlary goldamak, olaryň döredijilik
başlangyçlaryny höweslendirmek, hünärlerini
kämilleşdirmek babatda amatly mümkinçilikleri döretmek
maksady bilen, «Talyp karzy» atly bank karzyny hödürleýär.
«Talyp karzy» Türkmenistanyň raýaty bolan ýokary we
orta hünär okuw mekdeplerinde bilim alýan talyplara
degişli okuwyň bahasyny tölemek üçin gaýtadan
dikeldilýän karz ugry boýunça berilýär.
Karzyň möçberi: Okuwyň tölegini tölemek baradaky
şertnama laýyklykda ýa-da hasap sypatnamada görkezilen möçberde nagt däl görnüşinde;
Göterim derejesi: ýyllyk 5 göterim;
Möhleti: 5 ýyla çenli.
Karzyň üpjünçiligi hökmünde girew emlägi ýa-da üçünji tarapyň zamunlygy kabul edilýär.
Hormatly talyplar we ene-atalar! Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky
«Talyp karzyndan» peýdalanmak isleýän müşderileriň ýüztutmalaryny we degişli resminamalaryny bankyň
resmi www.tnbk.tm internet sahypasy arkaly onlaýn görnüşinde kabul edýändigini ýatladýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: (+993 12) 44-02-65, 44-03-04.
Şahamçalarymyzyň salgylaryny we telefon belgilerini bankyň resmi internet sahypasyndan alyp bilersiňiz.

