C M Y K

— Biziň döwletimiziň mundan beýläk-de gülläp
ösmeginde ilkinji we esasy şertimiz Watana bolan söýgimizdir!

Düný äde BMG tarap yndan ykrar edil en ilk inj i Bit arap
döwlet — bu biziň ata Watanymyz — eziz Türkmenistandyr!

¹107 (99667) * 2021-nji ýylyò 7-nji sentýabry, sişenbe.

Türkmenistanyň
Ministrler Kabinetiniň
mejlisi

3 - n j i s e n tý abr da horm atl y
P r ez id e nt im i z G u r b a n g u l y
Berdimuhamedow M in istrl er
Kabinetiniň sanly ulgam arkaly
nobatdaky mejlisini geçirdi, onda
döwlet durmuşyna degişli mesele
ler ara aln yp masl ah atl aş yld y
hem-de birnäçe resminamalaryň
taýýarlanan taslamalaryna sere
dildi.
Milli Liderimiz gün tertibini yglan
edip, Türkmenistanyň Milli Geňeşi
niň Mejlisiniň Başlygy G.Mämmedowa söz berdi. Ol ata Watany
myzyň Garaşsyzlygynyň 30 ýylly-
gynyň şanly senesi mynasybetli
paýtagtymyzda Halk Maslahatynyň
mejlisini geçirmäge görülýän taý
ýarlyk barada maglumat berdi.
Soňr a Türkm en ist an yň Mill i
Geň eş in iň Halk Masl ah at yn yň

Başlygynyň orunbasary K.Baba
ýew Halk Maslahatynyň mejlisini
guramaçylykly geçirmäge görül
ýän taýýarlyk işleri barada mag
lumat berdi.
Hormatly Prezidentimiz döw
letimiziň we jemgyýetimiziň dur
muş ynd a möh üm tar yh y waka
boljak Halk Maslahatynyň mejli
sin e taýý arl yk görm ek bil en
bagly meselelere ünsi çekdi we
ony ýokary guramaçylyk dereje
sinde geçirmek üçin degişli mese
leleri öz wagtynda we toplumlaýyn
çözmegiň ähmiýetini belledi.
M in i s t rl e r K ab in et iniň
B a şl yg yn y ň o r u nb as ar y
S. B e r d i m u h amedow döwl et
eýeçiligini netijeli dolandyrmak,
ykdysadyýetiň ähli pudaklarynda
hususy ulgamyň kuwwatyndan

giňd en peýd al anm ak hem-de
kiçi we orta telekeçiligi ösdürmek
üçin oňaýl y şertl er i dör etm ek
boýunça alnyp barylýan giň gerimli
işler barada hasabat berdi.
Hormatly Prezidentimiz ýurdu
myzyň ykdysady strategiýasyny
üstünlikli durmuşa geçirmek mak
sady bilen görülýän toplumlaýyn
çäreleriň, ilkinji nobatda, bazar
gatnaşyklaryna tapgyrlaýyn geç
mäge, hojalygy ýöretmegiň netijel i usull ar yn y orn aşd yrm ag a
hem-de desgalary hususylaşdyr
maga gönükdirilendigini belledi.
Milli Liderimiz bu ulgamdaky
işi dowam etmegiň wajypdygyny
bell äp, hus us yl aşd yrm aga tek
lip edilýän döwlet desgalarynyň
mak s a d a l a ý yk l yg yn y ýen e-de
bir gez ek selj erm eg i tabş yrdy.

Döwl et Başt utanymyz bellenen
meýilnamalaryň ählisiniň öz wag
tynd a ýer in e ýet ir il işini hemişe
gözegçilikde saklamagyň zerur
dygyny aýdyp, wise-premýere bu
babatda anyk görkezmeleri berdi.
Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary Ş.Abdrahmanow
gözegçilik edýän ýangyç-energe
tika toplumyndaky işleriň ýagdaýy,
hususan-da, Türkmenb aşydaky
nebiti gaýtadan işleýän zawodlar
toplumynda ýurdumyza daşarky
bazarlardan getirilýän nebit önüm
leriniň ornuny tutýan önümleri
öndürmek boýunça alnyp baryl
ýan işler barada hasabat berdi.
Döwl et Başt ut anymyz wise-premýere nebitgaz senagatyny
ösdürmegiň 2030-njy ýyla çenli
döwür üçin Maksatnamasynda

bell en en wez ip el er i çözm ek
bab a td a p ud ag yň önümç il ik
düzümini yzygiderli döwrebaplaş
dyrmak we maddy-enjamlaýyn bin
ýadyny pugtalandyrmak boýunça
alnyp barylýan işleri berk gözeg
çilikde saklamagy tabşyrdy.
Ministrler Kabinetiniň Başlygy
nyň orunbasary E.Orazgeldiýew
ýetişdirilen pagta hasylyny ýitgi
siz ýygnap almak boýunça görül
ýän taýýarlyk işleri barada hasa
bat berdi.
Wis e-premý er ýurd um yz yň
welaýatlarynyň toprak-howa şert
lerine laýyklykda, ösdürilip ýetiş
dirilen gowaça hasylyny gysga
möhletde we ýitgisiz ýygnap almak
hem-de pagta ýygymy möwsümini
guramaçylykly geçirmek maksady
bilen, ussat daýhanlaryň, tejri
beli hünärmenleriň, alymlaryň we
mehanizatorlaryň gatnaşmagynda
tejribe maslahatlaryny geçirmegiň
hem-de il içinde hormatlanylýan
ýaşulularyň gatnaşmagynda ýur
dumyzyň welaýatlarynda pagta
ýygymyna başlamagyň senesini
belläp, oňa ak pata bermegi döw
let Baştutanymyzdan haýyş etdi.
Ýyg ym möws üm in i gurama
çylykly geçirmek maksady bilen,
horm atl y Prez id ent im iz Ahal,
Balkan, Lebap we Mary welaýat
larynda 8-nji sentýabrda, Daşo
guz wel aý at ynd a bols a 15-nji
sentý abrd a pagt a ýyg ym yn a
başl am ag a ak pat a berdi.
Döwlet Baştutanymyz hor
matly ýaşululardan pagta ýygy
myn y «Bism ill a» bil en başl ap
berm ekl er in i haý yş etd i.
“Harmanyňyza bereket, mer
dana pagtaçy daýhanlar!” diýip,
milli Liderimiz aýtdy.
Min istrl er Kab in et in iň Baş
lyg yn yň orunb as ar y Ç.Gylyjow
gözegçilik edýän düzümlerinde,
hususan-da, söwda we daşary

ykd ys ad y arag atnaşyklar ulga
mynda alnyp barylýan işler barada
hasabat berdi.
Horm atl y Prez id ent imiz ýur
dumyzda öndürilýän harytlaryň
has ab yn a içerk i bazarda azyk
bolç ul yg yn y üpj ün etmek, milli
ykd ys ad yý et im iz iň bäsd eşl ig e
ukyplylygyny artdyrmakda tele
keçiligiň ornuny has-da giňelt
mek üçin ähli şertleri döretmek,
da ş a r y söw d a gatn aş ykl ar yn y
giňeltmek barada anyk tabşyryklary berdi.
Min istrl er Kabinetiniň Başly
gynyň orunbasar y M.Mämme
dowa Türkmenistanyň mukaddes
Garaşsyzl yg yn yň 30 ýyll yg yna
gab atl an yl yp, paýt agt ymyzda
birnäçe desgalaryň, şol sanda
Köp etd ag şaý ol un yň ugr unda
ýerleşýän Hökümet münberiniň
açylm ag y myn as ybetli guraljak
medeni çäreleriň maksatnama
syn yň taýý arl an yl yş y bar ad a
hasabat berdi.
Milli Liderimiz eziz Watanymy
zyň mukaddes Garaşsyzlygynyň
30 ýyll yg yn y baýr am etm äg e
ýok ar y der ej ed e taýýarlyk gör
meg iň hem-de meý ill eşd irilen
çäreleriň häzirki döwrüň ruhuna
kybap gelmeginiň wajypdygyna
ünsi çekip, wise-premýere 16-njy
sentýabrda Hökümet münberiniň
açyl yş dab ar as yn y geç irm eg iň
takyk wagtyny kesgitlemek barada
degişli teklibi taýýarlamagy tab
şyrdy. Şunuň bilen birlikde, döw
let Başt ut an ym yz göz öňünde
tutulan dabaralaryň ýokary gura
maçylyk derejesini üpjün etmek
bab atd a görk ezm el er i berdi.
Soňra Ministrler Kabinetiniň
ýan ynd ak y Ulag we komm u
n ik as iý al ar agentl ig in iň Baş
direktory M.Çakyýew «Maglumat
geçiriş multiserwis toruny kämil
leşd irm ek hak ynd ak y» hem-de

Sagdynlygyň we ruhubelentligiň çeşmesi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly
Berdimuhamedow adaty dä
be eýe
rip,
bed en maşkl ar yn y ýer in e ýet ird i
hem-de dynç güni ir bilen Köpetdagyň
eteklerinde welosipedli gezelenç etdi.
Şeýle hem döwlet Baştutanymyz ahal
teke bedewleri bilen didarlaşdy.
Halkyň saglygy hem-de abadançylygy
baradaky hemmetaraplaýyn alada Türk
menistanyň döwlet syýasatynyň ileri tut
ýan ugr ud yr. Mill i Lid er im iz sagd yn
hem-de işjeň durmuş ýörelgesini jemgy-
ýetde giňden ornaşdyrmagy esasy wezi
peleriň biri hökmünde yglan edip, beden
terbiýe we sport bilen yzygiderli meşgul
lanyp, watandaşlarymyza, ilkinji nobatda
bolsa, ýaşlara görelde görkezýär.
Döwlet Baştutanymyz welosipedli
ýörişiň dowamynda bu künjegiň özbo
luşly tebigy aýratynlygyny, dag etekleriniň

ajaýyplyklaryny we sazlaşykly ösüş
ýoluna düşen ak mermerli Aşgabadyň
göze gelüwli binalaryny synlady.
Güýz paslynyň ilkinji günleriniň sähe
rinde jana tenekar dag howasy bu kün
jegiň tebigy gözellikleri, tokaý zolaklary
bilen utgaşyp, ynsanyň ruhuny göterýär.
Welosiped sporty bedeni berkitmäge,
onuň kesellere garşylygyny güýçlendir
mäge ýardam berýär, ýürek urgusyny
hem-de gan basyşyny, madda alyş-çal
şygyny kadalaşdyrýar. Bu bolsa adam
laryň işjeňligini artdyryp, olarda ruhubelentlik döredýär hem-de saglygyny berkid
ýär. Şonuň ýaly-da, welosiped diňe bir
amatly ulag serişdesi bolman, eýsem, eziz
Diýarymyz boýunça täsirli gezelençleri
amala aşyrmaga hem mümkinçilik berýär.
Welosipedli gezelenç açyk howada wag
tyňy peýdaly geçirmäge şert döredýär.

Milli Liderimiziň nygtaýşy ýaly, welo
sip edl i gez el ençl er adam a teb ig at a
ýak yn bolm ag a, onuň göz ell ikl er in e
guwanmaga mümkinçilik döredýär.
Halk ym yzd a däp bol an atç yl yk
sporty uly meşhurlyga eýedir. Çünki
Türkmenistan öz gözelligi, ajaýyplygy
we ýyndamlygy bilen meşhur bolan,
şeýle hem sport başarnyklary arkaly
tapawutlanýan ahalteke bedewleriniň
watanydyr. Häzirki wagtda ýurdumyzda
ýelden ýüwrük bedewlere sarpa goýýan
atşynas we at çapmagyň ajaýyp ussady,
horm atl y Prez id entimiz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň yzygiderli goldaw
bermegi netijesinde, atçylyk sportunyň
milli we beýleki görnüşleri, hususan-da,
konk ur sport y üst ünl ikl i ösdürilýär.
Beh işd i bed ewl er okg unl y ösý än
Gar aşs yz Wat an ym yz yň özb ol uşly

nyşanydyr. Munuň özi ahalteke bedew
leriniň dünýä atçylyk sportundaky şöh
ratly ýoluny mynasyp dowam etmek
hem-de olar yň baş arn yklaryny doly
a çm a k ü ç i n t äz e m ü mk i nç il i kl eri
döredýär. Şunda milli Liderimiziň ägirt
uly hyzmatlary bardyr.
Döwlet Baştutanymyz Türkmenista
nyň Prezidentiniň Ahalteke atçylyk top
lumyna gelip, asylly däbe görä, behişdi
bedewleri bilen didarlaşyp, Akýol atly
bedewde birsellem gezim etdi.
Soňra döwlet Baştutanymyz bedewi
çapuw ýodasyna çykaryp, ony öz erkine
goýberdi. Bedew gorgunlap barşyna
tejribeli atçaparyň hereketlerine eser
deňlik bilen boýun boldy.
Hormatly Prezidentimiz atly geze
lenj i tam aml ap, bu ýerd en ugr ad y.
«Balkan».

täze elektrik stansiýasy ulanylmaga berildi
3-nji sentýabrda Lebap welaýatynyň
Ç ä rj e w e tr ab y nd a k u ww a tl yl yg y
432 meg aw at bol an gazt urb in aly
elektrik stansiýasynyň açylyş dabarasy
boldy. Täze desga ozal hereket edýän
Lebap döwlet elektrik stansiýasynyň
çäginde bina edildi.
Bu waka ýurdumyzy senagatlaşdyr
mak, milli ykdysadyýetimizi diwersi
fikasiýa ýoly bilen ösdürmek we eks
port mümkinçilikleri giňeltmek boýunça
horm atl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedow tarapyndan tassyk
lan yl an maks atn am al ar y durm uş a
geçirmegiň ýolunda nobatdaky möhüm
ädim bold y. Bu tasl am a Energ et ik a
ministrliginiň “Türkmenenergo” döwlet

elektroenergetika korporasiýasy tara
pyndan daşary ýurtly hyzmatdaşlar —
Ýaponiýanyň «Sumitomo Corporation»
we «Mitsubishi Power Ltd», Türkiýäniň
«Rön es ans Hold ing» kompaniýalary
bilen bilelikde amala aşyryldy.
Hormatly ýaşulularyň gatnaşmagynda
toý bagy kesilip, täze möhüm energetika
desgasy açylandan soň, dabara gatna
şyjylar elektrik stansiýasynyň dolandyryş
binasynyň maslahatlar zalyna bardylar,
şol ýerde dabaraly mejlis geçirildi.
Elektrik stans i ý a s y Ýa p o n i ý a nyň
meşhur “Mitsubishi Power Ltd” kom
pan iý as yn yň gazt urb in a enj aml ary
bil en enj aml aşd yr yld y. Ýurd um yz yň
elektroenergetika pudagynyň taryhynda

bu komp an iý an yň tehn ol og iý al ar y
ilk inj i gez ek ulan ylý ar. Bu ýerd e her
bir in iň kuww atl yl yg y 144 meg aw at
bolan gazturbinalaryň üçüsi oturdyldy.
Energ obl okl ard an başg a-da zer ur
bolan kömekçi desgalar guruldy. Des
ganyň kömekçi potratçylyk işlerini ener
getika desgalarynyň gurluşygynda uly
tejr ib es i bol an “Rön es ans End üstr i
Tesisleri Inşaat Sanaýi we Tijaret Anonim
Şirketi” kompaniýasy ýerine ýetirdi.
Täze desganyň ulanylmaga beril
meg i bil en, ýurdumyzyň energoulga
mynyň bellenen kuwwatlylygy ýene-de
432 meg aw at art ar, öňden hereket
edýän Lebap döwlet elektrik stansiýa
syn yň kuww atl yl yg y b o ls a 5 8 1 , 2

megawata deň bolar. Lebap welaýaty
nyň sarp edijileriniň energiýa üpjünçili
giniň ygtybarlylygy artar, täze iş orun
lary dörediler. Merkezi Aziýa ýurtlaryna,
şol sanda Özbegistana, Gyrgyz Res
publikasyna we Owganystana elektrik
energiýas yn yň iber il iş iniň möçberini
artdyrmaga mümkinçilik berer.
Soňra ýurdumyzyň elektroenergeti
kasynyň täze desgasy barada maglu
mat berý än wid eof ilm görk ez ildi.
Dab ar a tam aml an and an soňr a,
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan
elektrik stansiýasynyň işgärlerine täze
gulluk awtoulaglarynyň açarlary gow
şuryldy.
«Balkan».

«Awtoulag serişdeleriniň sürüji
lerini taýýarlamak we gaýtadan
taýýarlamak hakyndaky Düzgün
namany tassyklamak baradaky»
Kararlaryň taslamalary hakynda
hasabat berdi.
Maglumat geçiriş multiserwis
toruny kämilleşdirmek bilen bag
lanyşykly enjamlary, programma
üpjünçiliklerini satyn almak, getir
mek, gurnamak, işe girizmek we
tehniki goldawy bermek boýunça
amal a aşyr ylý an işl er bar ad a
hasabat berildi. Şunuň bilen bag
lylykda, döwlet Baştutanymyzyň
garamagyna degişli resminama
nyň tasl am as y höd ürl enildi.
Milli Liderimiziň garamagyna
«Awtoulag serişdeleriniň sürüji
lerini taýýarlamak we gaýtadan
taýýarlamak hakyndaky Düzgün
namany tassyklamak baradaky»
Kararyň taslamasy hem hödürle
nildi.
Döwlet Baştutanymyz geçiril
ýän işleri kämilleşdirmegiň hem-de
pudagy mundan beýläk-de döw
rebaplaşdyrmagyň wajypdygyna
ünsi çekip, agentligiň ýolbaşçy
s yn a s a nl y u lg ama g e çme k
boý unç a tasl am al ar y durm uşa
geçirmek işini işjeňleşdirmegi,
degişli düzümiň ösdürilmegine
aýratyn üns bermegi tabşyrdy. Milli
Liderimiz şeýle hem ýokary derejeli sürüjileri taýýarlamak, awtomek
depleriň işine sanly tehnologiýalary
hem-de innowasion enjamlary giň
den çekmek boýunça görülýän
çäreleriň ähmiýetini nygtady.
H o rm a tl y P r ez id e nt im iz
Gurbanguly B erdimuhamedow
hödürlenen Kararlara gol çekip,
olary sanly ulgam arkaly agentli
giň ýolbaşçysyna iberdi we res
minamalarda kesgitlenen wezi
peleri ýerine ýetirmek boýunça
anyk tabş yr ykl ar y berdi.
«Balkan».

Resmi habarlar
Berk ar ar döwl et im iz iň bagt yý arlyk
döwründe “Türkmenistanda 2019 —
2025-nji ýyll ard a sanl y ykd ys ad yý et i
ösd ürm eg iň Konsepsiýasyn y” ýer ine
ýetirmekde alnyp barylýan işleri has-da
kämilleşdirmek maksady bilen, Türkme
nistanyň Prezidenti Karara gol çekdi.
Resminama laýyklykda, Ministrler Kabi
netiniň ýanyndaky Ulag we kommuni
kasiýalar agentliginiň “Türkmenaragat
naş yk” agentl ig in e magl um at geçiriş
multiserwis toruny kämilleşdirmek bilen
bagl an yş ykl y enj aml ar y, progr amm a
üpj ünç il ikl er in i we ygt yý arn am al ar y
sat yn alm ak, get irm ek, gurnamak, işe
gir izm ek we tehn ik i gold aw y berm ek
bar ad a Birl eş en Arap Emirl ikl er in iň
“Beat Trade FZE” kompaniýasy bilen
şertn am a bagl aşm ag a ygt yý ar berildi.
* * *
Ýurtda awtoulag hyzmatlaryna bolan
barha artýan islegleri kanagatlandyrmak,
ýol hereketiniň howpsuzlygyny üpjün
etm ek boý unç a döwl et sy ý a s a t y n yň
esasy ugurlarynyň biri bolan ulag seriş
deleriniň sürüjilerini taýýarlamak we gaý
tadan taýýarlamak işini halkara talaplara
laý ykl ykd a has-da käm ill eşd irm ek,
şeýle hem “Awtomobil ulagy hakynda”
we “Ýol hereketiniň howpsuzlygy hakyn
da” Türkmenistanyň Kanunlaryna laýyk
lykda, Türkmenistanyň Prezidenti Karara
gol çekdi. Resminama bilen, Awtoulag
serişdeleriniň sürüjilerini taýýarlamak
we gaýtadan taýýarlamak hakyndaky
Düzgünnama tassyklanyldy.
Içeri işler ministrligine, Goranmak
ministrligine, Oba hojalyk we daşky gur
şawy goramak ministrligine, Bilim ministrli
gine, Döwlet serhet gullugyna, Ministrler
Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommu
nikasiýalar agentligine Adalat ministrligi
bilen bilelikde Karardan gelip çykýan üýt
getmeleri we goşmaçalary Türkmenista
nyň kanunçylygyna girizmek baradaky

teklipleri bir aý möhletde taýýarlamak we
Ministrler Kabinetine bermek tabşyryldy.
* * *
Mukaddes Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyl
lyk şanly baýramy mynasybetli geçirilen
“Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäs
leşiginde özleriniň zehinlerini görkezip,
tapawutlanan aýdymçy çagalary sylag
lamak maksady bilen, Türkmenistanyň
Prezidenti Karara gol çekdi. Resminama
laýyklykda, aşakda görkezilen bäsleşige
gatnaşyjylar ýeňijiler diýlip yglan edildi,
olar a deg işl i dipl oml ar we nou tb uk
kompýuterleri gowşuryldy:
Maýa Kulyýewa adyndaky Türkmen
mill i kons erw at or iý as yn yň ýan ynd ak y
ýör it e sazç yl yk mekd ep-int ern at yn yň
4-nji synp okuwçysy Isgender Myratber
diý ew iç Rej ep ow;
Ahal welaýatynyň Kaka etrabyndaky
1-nji orta mekdebiň 7-nji synp okuwçysy
Çep er Begm yr ad own a Orazm ämm e
dowa;
Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy
şäh er ind äk i 9-njy orta mekdebiň 7-nji
synp okuwçysy Şamämmet Aşyrmäm
medowiç Baýrammämmedow;
Daş og uz wel aý at yn yň Sap arm yr at
Türkm enb aş y etr ab ynd ak y 77-nji orta
mekd eb iň 5-nji synp okuwç ys y Did ar
Pirjanowiç Sapargeldiýew;
Leb ap wel aý at yn yň Döwl etl i etr a
bynd ak y 14-nji ort a mekd eb iň 8-nji
synp okuwç ys y Gyl yç Roz yk ul ogl y
Rozykulow;
Mary welaýatynyň Tagtabazar etra
byndaky 5-nji orta mekdebiň 8-nji synp
okuwçysy Umyt Nurmämedowiç Işan
gulyýew.
Türkmenistanyň Prezidentiniň adyn
dan zehinli çagalaryň “Garaşsyzlygyň
merjen däneleri” bäsleşiginiň jemleýji
tapgyryna gatnaşan çagalara gymmat
bah al y sowg atl ar gowş ur yld y.
(TDH)

C M Y K

2021-nji ýylyò 7-nji sentýabry.

Berkarar döwletimiziň
röwşen geljegi ýaşlar bilendir
Güll eý än hem gül açý an,
asu d a h e m a b ad an ýurd u
m yzd a horm atl y Prez id ent i
miziň ýolbaşçylygynda amala
aşyrylýan döwrebap özgertme
lerde ýaşl ar yň ylyml y-bil imli,
hünärli, edep-terbiýeli bolmagy
baradak y mes el ä aýr at yn uly
ünsüň berilm eg i döwl et im iz iň
röwşen geljegi baradaky alada
ýugr ul and yr. Mill i Lid erimiziň
paýtagtymyzyň Maslahat köş
günd e tal ypl ar we okuwçylar
bil en duş uş yp, umumy okuw
sapagyny g e çm eg i , b eý a n
bilen çykyş etmegi ýurdumyzyň
taryhynda we bagtyýar ýaşla
ryň durmuşynda möhüm waka
boldy. Gahryman Arkadagymy
zyň taryhy çykyşynyň ýaşlaryň
biliml er in iň artm ag ynda, göz
ýet im in iň, düný äg ar aýş yn yň
giň el meg ind e, edep-terbiýeli
bolmagynda uly ähmiýete eýe
digin i bell em ek ger ek.
Horm atl y Prez id ent im iz iň
umumy okuw sap ag yn yň ähli
ugurlary öz içine almagy onuň
täsirliligini, many-mazmun baý
lygy n yň ýo k arydygyny aýdyň
görkezdi. Garaşsyz, baky Bita
rap Diýarymyzyň geçen taryhy
ýoly, beýik Gar aşs yzl yg ymyz,
Watan mukaddesligi, milli ykdy
sad yý et im iz, göz el paýt agt y
myz Aşgabat, agzybirlik, ylym-bil im, bir ek- bir eg e horm at
goýmak, ýaşlarymyzyň döwle
tiň, jemgyýetiň, ene-atanyň we
maşgalanyň öňündäki borçlary,
döwlet im iz iň we jemgyý et im i
ziň iň gymmatly baýlygy bolan
adam yň sagl yg yny gor am ak,
med en iý et we beýl ek i ugur
lar boýunça gymmatly pi k ir l er
ha lk ym y zd a , ş on u ň ýaly-da
bagtyýar ýaşlarymyzda çuňňur
kan ag atl anm a du ý g u l a r y n y
döretdi.
Mäl im bolş y ýal y, ýurd u
myzda ýaşlar baradaky uly ala
dany özünde jemleýän döwlet
syýasaty alnyp barylýar. Döwrebap hem milli kanunçylygymyzda

ýaşlaryň konstitusion, durmuş-ykdysady hukuklary, azatlyklary,
kan un y bähbitleri we borçlary
kepillendirilýär. Türkmenistanda
ýaşlar barada döwlet syýasatyny
du rm uş a geçi rmegiň hukuk
esaslaryny, maksatlaryny, wezi
pel er in i, ýör elg el er in i, esasy
ugurlaryny kesgitleýän «Ýaşlar
barada döwlet syýasaty hakyn
da» Türkm en ist an yň Kanuny,
«Türkmenistanda ýaşlar bara
d ak y d ö wl e t s yý as at yn y ň
2021 — 2025-nji ýyl
lar üçin
Döwlet maksatnamasy» here
ket edýär. Umuman alanyňda,
ýurd um yzd a ýaşl ar baradaky
döwl et syý as at y ýaş raýatla
ryň hukuklaryny, azatlyklaryny,
d ö wl e t k ep i ll i kl er in i ü pj ü n
e tmäg e we olar y gold am ag a,
şeýle hem ýaşlaryň jemgyýetde
özlerini doly ykrar etmeklerine
gönükdirilen durmuş-ykdysady,
syý as y, med en i, guramaçylyk
hem-de hukuk çäreleriniň ulga
my bolup durýar. Şunuň bilen
baglylykda, täze taryhy döwürde
döwl et im izd e ata-bab al ar y
my z yň wa t an s öýüjilik ruhuny,
halallyk ýörelgelerini mynasyp
dowam etdirýän, sanly tehnolo
giýalara daýanýan enjamlardan
uss atl yk bil en baş çyk arý an
bil iml i, yl yml y nesi ll er i t er
biý el äp ýet işd irmek üçin ähli
şert-mümk inç il ikl er döredilýär.
Çag al ar bagl ar yndan başlap,
ýok ar y okuw mekd epl er im ize
çenl i mult im ed iý a, int eraktiw
enjamlary bilen üpjün edilmegi,
okatm ag yň, bil im-terbiýe ber
megiň iň oňat we häzirki zaman
usullarynyň giňden ornaşdyryl
magy munuň subutnamasydyr.
Gah r y m an Ark ad ag ymyzyň
Watan mukaddesligi hem eziz
ligi barada aýdan jümleleri ýaş
lar üçin ýör elg e bol up durýar.
«Towş an a — dogd uk depe»,
«Müsürde şa bolandan, öz iliňde
geda bol», «Ilim-günüm bolmasa,
A ý y m - G ün ü m d o gm as y n » ,
«Ýaryndan aýrylan ýedi ýyl aglar,

ý u rd u n d a n a ýr yl a n ö l i nç ä
agl ar» ýal y paýh as eleg ind e
elenip, biziň günl er im iz e ýetip
gel en nak yll ar yň, row aý at yň,
akyldar şahyrymyz Magtymguly
Pyragynyň dürdäne setirleriniň
mysal getirilmegi, ata Watanyň,
ene topragyň mukaddes bolşy
ýal y, olar bar adaky düşünjele
riň hem muk add esdigini bütin
aýdyňl ygy bil en görkezýär.
Arkadag Prezidentimiziň edep-terbiýe, ene-ata bilen perzendiň
gatnaşykl ar y, ata-enä hormat-sarpa goýmak baradaky pik ir
ler i hem gymm atl y haz yn ad yr.
Milli Liderimiz adamyň iň gözel
häs iý etl er in iň bir in iň ene-ata,
jemg yý et e we durm uş a bolan
söýgüdigini aýr at yn nygt ap
geçýär. Gahryman Arkadagymy
zyň belläp geçişi ýaly, «Halkymy
zyň watançylyk hem-de adam
kärç ilik däpleri durmuş ýoluna
gadam basýan nesillerimiz üçin
geçmişi, şu güni we geljegi bir
leşdirýän nusgawy mekdepdir».
Haw a, horm atl y Prez id enti
miz mukaddes Garaşsyzlygy
myzyň şanly 30 ýyllyk senesiniň
toýl an ylý an «Türkm en ist an —
parahatçylygyň we ynanyşmagyň

Ýüreklere nur
saçan waka

Wat an y» ýyl ynd a talyplar we
okuwçylar bilen geçiren duşu
ş yg y nd a e d e n t ar yh y ç yk y ş ynd a ýaşl ar yň öňünde uly
wezipeleri goýdy. Bilşimiz ýaly,
mil l i Li d e r im iz olar yň halk y
m yz y ň , a t a W at an ym yz y ň
düný äd äk i şan-şöhr at yn y, at-abraýyny has-da beýgeltmäge
goşant goşjak ýaşlar boljakdyk
laryna uly ynam bildirip, şeýle
diýd i: « Watan a b olan söýgi
ýürekde orun alan iň näzik we
päkize duýgudyr. Onuň gymma
tyny hiç zat bilen ölçäp bolmaz.
Ýürekden çykan sözüň ýürege
barşy ýaly, yhlas bilen başyna
barlan iş hem bitmän galmaýar.
Her bir işe ýürekden ýapyşyp,
merd an a halk ym yz yň adyny
has-da belende götermek, başy
myz yň täj in e deň eý än eziz
Watanymyzyň şöhratyna şöhrat
goşmak Siziň esasy borjuňyz
dyr». Şundanam görnüşi ýaly,
Arkadagly zamanamyzda bag
tyýar ýaşlarymyza ýeňişli men
ziller garaşýar. Bizem ýaşlary
myz a şol şöhr atl y menzillerde
uly üst ünl ikl er arz uw edý är is.
Muhammetmyrat Öwezow,
«Balkan».

Hormatly Prezidentimiz Garaşsyz, hemişelik
Bitarap Türkmenistan döwletimiziň beýik gel
jeginiň ýaş nesliň bagtyýarlygy, kadaly ösüşi
bilen berk baglanyşyklydygyny, ýaşlaryň eziz
Watanymyzyň egsilmez güýjüdigini, kuwwaty
dygyny, abraý-mertebesidigini hemişe nygta
ýar. Arkadag Prezidentimiziň «Türkmenistan —
par ah atç yl yg yň we ynan yşm ag yň Wat any»
ýylynyň 1-nji sentýabrynda talyplar we okuw
çylar bilen geçiren duşuşygyndaky taryhy çyky
şynyň çuňňur mazmunynda şeýle buýsançly
hak yk at ýen e bir ýol a ähl i aýd yňl yg y bil en
ör-boýuna galdy. Biz — ýaşlar mähriban Pre
zidentimiziň bu taryhy çykyşynyň çuňňur maz
munyndan ýene-de bir hakykata buýsanç bilen
göz ýetirdik. Gahryman Arkadagymyz «Döwlet
adam üçindir!» diýen ynsanperwer taglymatyna
berk eýerm ek bil en, berk ar ar Diý ar ym yz yň
ykdysady kuwwatyny yzygiderli berkitmekde,
zähm ets öý er halk ym yz yň ýaş aý yş-durm uş
derejes in i ýok arl and yrmakda amala aşyrýan
giň gerimli, örän oýlanyşykl y özg ertm el eriniň
mund an beýl äk-de row açl ykl ar a besl enm e
gind e biz iň ylym-bil im im iz e, guj ur-gaý r a
tym yz a, dör ed ij il ikl i, tut aný erl i hem-de ön
dür ij il ikl i zähm et im iz e uly ynam bild irý är.
Diýmek, hormatly Prezidentimiz ata-babala
rym yz yň wat ans öý üj il ig e, yns anp erw erl ig e
ýugr ul an käm il durm uş ýör elg el er in e berk
eýermek bilen, ýurdumyzyň ykdysady, syýasy
we medeni durmuşynda gaz an ylý an üst ünlikler iň täz e sepg itl er e ýetm eg i üçin edý än

tagallalarymyzy, öňe sürýän möhüm ähmiýetli
başlangyçlarymyzdyr tutumlarymyzy doly gol
daýar, olara ýokary baha berýär. Munuň özi
bizd e uly buýs anç duýg ul ar yn y dör edý är.
Gahryman Prezidentimiz mukaddes Garaş
syzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly senesiniň öňüsy
rasyndaky taryhy çykyşynda eziz Watanymyzyň
dürli ugurlarda ýeten belent sepgitleri, gazanan
üstünlikleri, öňde goýýan beýik maksat-tutumlary
dogrusynda anyk mysallara salgylanmak bilen
durup geçdi. Durmuşa geçirilen şeýle köptaraply
işler parahatçylykly, dostlukly hem-de özara bäh
bitli hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň gülläp ösme
gine düýpli itergi berdi. Eziz Arkadagymyzyň öz
çykyşynda: «Bu gün Bitarap Türkmenistan dün
ýäde parahatçylygy dörediji döwlet hökmünde
tanalýar» diýip, buýsanç bilen nygtamagy hem
muny doly tassyklaýar. Şeýle ajaýyp hakykat
ýaşlary halkymyzyň müňýyllyklaryň synagyndan
geçen kämil durmuş ýörelgelerini, zähmet däp
lerini, asylly milli häsiýetlerini mynasyp dowam
etdirmek bilen, berkarar Watanymyzyň dünýä
dolan at-abraýyny, şan-şöhratyny has-da belende
göt erm äg e borçl and yrý ar. Mun uň üçin biziň
her birimiz ylymlar we bilimler dünýäsinde täze
üstünlikleri gazanmalydyrys, ykdysadyýetiň dürli
pudaklarynda hem-de ulgamlarynda döredijilikli
zähmet çekmegimizi dowam etdirip, ýurdumyzyň
kuwwatyny pugtalandyrmaga mynasyp goşandy
myzy goşmalydyrys. Ýaş nesliň bilim we döredi
jilik mümkinçilikleriniň ösdürilmegi, halal zähmet
çekmegi üçin bolsa, eziz Diýarymyzda ähli şert
ler döredilendir. Şeýle aladalara mynasyp jogap
bermek ýaşlaryň öňünde durýan esasy perzent
lik borçlaryň biridir. Bu borja abraý bilen hötde
gelmek üçin Arkadag Prezidentimiziň talyplar we
okuwçylar bilen geçiren duşuşygyndaky taryhy
çykyşynyň pähim-paýhasa ýugrulan, geljegimizi
nurl and yrý an öwüt-nes ih atl ar yn y ömr üm iz iň
bez eg in e öwürm el id ir is. Bu atal yk pent-nesi
hatlar bagtyýar şu günlerimize hem-de nurana
geljegimize şamçyragdyr. Röwşen geljegimize
öçmez nur saçýan, durmuşda dogry ýola gönük
dirýän, beýik maksatlara ruhl and yrý an şun uň
ýal y öwüt-nes ih atl ar y üçin Arkadag Preziden
tim iz e alk yşl ar ym yz egs ilm ezd ir. Gahryman
Arkadagymyzyň hemişe jany sag, belent başy
aman bolup, Garaşsyz, baky Bitarap Diýarymy
zyň güll äp ösm eg i üçin alyp barý an ilh alar
tutuml ar y üst ünl ikl er e beslensin!
Guwanç Çendirow,
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky Ýaşlar
guramasynyň welaýat geňeşiniň başlygy.

Arkadagymyzyň sargytlary — ýaş nesilleriň ýörelgesi
Hormatly Prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhamedowyň «Türkmenistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany» ýylynyň 1-nji sentýabrynda paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde Bilimler we talyp ýaşlar
güni hem-de täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli umumy okuw sapagyny geçmegi ýurdumyzyň jemgyýetçilik-syýasy durmuşynda taryhy waka boldy. Döwlet Baştutanymyzyň ýurdumyzyň taryhy, ýaş
nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipeleri barada geçiren umumy sapagyna gatnaşmak bagty miýesser eden welaýatymyzyň ýaşlary öz ýürek buýsançlaryny şeýle beýan edýärler.
barýar. Şeýle ajaýyp zamanada biz özümiziň
Annajemal Orazowa, dünýäniň iň bagtly ýaşlarydygymyza buýsanýa
Balkan lukmançylyk orta rys. Sebäbi milli Liderimiz biz — ýaşlar hakynda
okuw mekdebiniň talyby: atalyk aladasyny edýär. Bu alada jogap edip,
bagt yý ar ýaşl ar wat ans öý üj i, ylyml y-bil iml i,
— Horm atl y Prez id en hünärli adamlar bolup ýetişmegi öz öňlerinde baş
timiziň ýurdumyzyň talyp maksat edip goýýarlar. Täze esaslarda bilim we
ýaşlarynyň hem-de okuw terbiýe alyp, häzirki zamanyň döwrebap tehno
çyl ar yn yň öňünd e eden logiýalaryndan ezberlik bilen peýdalanýarlar.
çuňň ur man yl y çyk yş y
Horm atl y Prez id entimiziň çykyşy biziň üçin
tar yh y ähm iý et e eýedir. ylham çeşmesine öwrüldi, kalbymyzda ata Wata
Gahryman Arkadagymyzyň gyzyldan gymmatly nymyzy söýmek, beýgeltmek duýgularyny has-da
nesihatlary, öwüt-ündewleri biziň üçin ýol gör joşd urd y. Atal yk sarg ytl ar y bol up kalb ym yz a
keziji şamçyragdyr, täze belentliklere, has uly ornan öwüt-nesihatlary bolsa ata-baba ganymyza
üstünliklere ýetmekde bahasyna ýetip bolmajak siňip, asyrlar boýy dowam edip gelýän päkize
sapakdyr.
duýg ul ar ym yz y has-da nurl and yrd y. Özüm iz
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe hakynda edýän ýadawsyz aladalary üçin Gahry
ata Watanymyz bedew bady bilen ynamly öňe man Arkadagymyza egsilmez alkyş aýdýarys.

Güýçmyrat Durdyýew,
«Türkmendeňizderýaýollary»
agentliginiň Türkmenbaşy
şäherindäki deňizçilik orta
hünär okuw mekdebiniň
talyby:
— Berkarar döwletimi
ziň bagt yý arl yk döwrüniň
ýyllary içinde biz bir haky
kata doly göz ýetirdik. Döretmek, gurmak bilen
ynsan durmuşy gözelleşýär, ýurt ösýär, özger
ýär. Haçan-da hormatly Prezidentimiziň talyp
lar we okuwçylar bilen geçiren taryhy duşuşy
gynd ak y çyk yş yn yň päh im-paýhasa eýlenen
mazmunyny aňyňda saldarlap göreniňde, bu
ajaýyp hakykat ýene bir ýola hakydaňa dolýar.
Men iň muň a üns i çekm ek bil en aýtm akç y

bolýan esasy zadym, mähriban Prezidentimi
ziň esasy maksatlarynyň biri ýurdumyzyň bag
tyýar ýaşlarynyň durmuşymyzy gözelleşdirýän
şahs yý etl er bol up ýet işm egini gazanmakdyr.
Şeýle ýaşlar bolsa jemgyýetimiziň, döwletimi
ziň iň gymmatly hazynasydyr. Şol ýaşlaryň hata
rynda bolmak üçin Gahryman Arkadagymyzyň
sarg ytl ar yn yň çuňň ur mazm unyndan, düýp
özeninden gelip çykýan beýik ynamy ödemäge
çalyşmaly. Hormatly Prezidentimiz taryhy çyky
şynd a «Türkm en iň döwl etlilik ýörelgesi» atly
ajaýyp kitabyndan şeýle jümläni mysal getirdi:
«Iň gymmatly miras terbiýedir, terbiýäniň özeni
bolsa ylym-bilimdir». Diýmek, okamak, öwren
mek, edep l i-ek r am l y bolmak, döredijilikli we
yhlasly zähmet çekmek mähriban Arkadagymy
zyň bize — ýaşlara bildirýän şol beýik ynamyna
barýan ýollardyr. Şeýle beýik ynamy ödemek
biz iň man yl y ömr üm iz iň bez eg i bolm al ydyr.

düşürenok. Bu taryhy duşuşykda hem şeýle
Güýçberdi Derwaýysow, boldy. Milli Liderimiziň ýurdumyzyň medeniýet
welaýat ýörite sungat ulgamynda hem alnyp barylýan işler, ýetilen
mekdebiniň talyby: sepgitler barada, olaryň ähmiýeti, möhümligi,
medeniýetimiziň, sungatymyzyň, dünýä nus
— Durmuşda şeýle bir gal yk madd y we mill i gymm atlyklarymyzyň
pursat bolýar, ol çäkli-de içg in öwr en ilm eg i, has-da kämilleşdirilmegi
b o ls a , o nd a n g a lý a n dogrusynda giňişleýin gürrüň etmegi ykbalyny
ýak yml y täs irl er bü t in sungata baglan her bir oglan-gyzy täze üstünlik
ömr üň e kalb yň töründe lere ruhlandyrdy.
orun alýar. Muny hormatly
Ýurdumyzyň röwşen geljegi bolan biz — ýaş
Prezidentimiziň ýurdumy lar Diýarymyzyň at-abraýynyň mundan beýläk
zyň talyplary we okuwçylary bilen geçiren duşu hem ýokary derejelere göterilmeginde özümize
şygy babatda hem buýsanç bilen aýtsa bolar. aýratyn ornuň degişlidigine anyk göz ýetirýäris
Bu taryhy duşuşyk ýurdumyzda ýaş nesilleriň hem-de saýlap alan ugrumyzdan bilimimizi çuň
atalyk aladalar bilen gurşalýandygynyň ýene laşdyryp, dünýägaraýşymyzy giňeltmäge çalyş
bir ýola aýdyň subutnamasy bolup dabaralandy. ýarys. Sebäbi Gahryman Arkadagymyz ýaşlara
Döwl et Başt ut an ym yz halk bähb id i, ýurt uly ynam bil
dir
ýär. Şol yna
my öde
mek bol
sa
ähm iý et i bab atd a hiç bir mes el än i ünsd en esas y borj um yz ydyr.

Hatyja Şihiýewa,
welaýat maliýe-ykdysady orta hünär okuw
mekdebiniň talyby:

Şazada Geldiýew,
Balkanabat şäherindäki 21-nji orta
mekdebiň okuwçysy:

— Mähriban Diýarymyzda ýaşlar, olaryň
ylymly-bilimli, ilhalar, watançy adamlar bolup
ýet işm ekl er i ugr und a uly alad al ar edilý är.
Munuň şeýledigini Gahryman Arkadagymyzyň
paýtagtymyzyň Maslahat köşgünde talyplar
we okuwç yl ar bil en geç ir en duş uş yg y hem
subut edýär. Hormatly Prezidentimiziň ýaşlar bilen geçiren umumy
sapagy Bilimler we talyp ýaşlar gününiň dabarasyny, many-maz
munyny has-da artdyrdy. Milli Liderimiziň duşuşykda eden taryhy
çykyşy bizi — ýaşlary oňat okamaga, ylym-bilim dünýäsine çuňňur
aralaşmaga ruhlandyrdy. Mähriban Arkadagymyzyň ýurdumyzyň
şöhratly taryhy, ýüreklerimizde senamyz, dillerimizde dessanymyz
bolan ata Watanymyzyň mukaddesligi barada aýdanlary ýaşlaryň
watançylyk duýgularyny ösdürmekde uly ähmiýete eýedir. Gahry
man Arkadagymyzyň şol duşuşykda belläp geçişi ýaly, «Biziň üçin
Watandan beýik gymmatlyk, halkymyzdan eziz düşünje ýokdur».
Şonuň üçinem biziň her birimiz Garaşsyz, baky Bitarap ýurdumyzyň
ösüşlerine öz mynasyp goşandymyzy goşmaga borçludyrys. Sebäbi
biziň baky bagtyýarlygymyz keramat saýýan Watanymyz bilendir.
Ýaş nesliň bagtyýar durmuşy barada taýsyz tagallalary edýän
Arkadag Prezidentimiziň jan y sag, ömr i uzak, eşr etl i durm uşy
myz y üpj ün etm ek ugr und a durm uş a geç irý än işl er i myd am a
rowaç bolsun!

— Gahryman Arkadagymyzyň ýaşlar, olaryň
eşretli durmuşda ýaşamagy, okamagy, işle
megi, nurana geljegi hakynda yzygiderli alada
edý änd ig i — hemm äm iz e mäl im hakykat.
Mähriban Prezidentimiziň täze okuw ýylynyň
ilkinj i gün ünd e ýurd um yz yň talyp ýaşlary
hem-de mekdep okuwçylary bilen duşuşyp, umumy okuw sapagyny
geçirmegi bu hakykatyň ýene bir ýola dabaralanmasy boldy.
Bilşimiz ýaly, döwlet Baştutanymyz köp ugurlarda, şol sanda
sagdyn durm uş ýör elg es in e eýermekde, bedenterbiýedir sport
bilen meşgullanmakda ýaş nesiller üçin nusgalyk görelde bolup
durýar. Ýaşlar bilen geçiren taryhy duşuşygynda hem Arkadag
Prezidentimiziň bu babatda aýratyn nygtap geçmegi gündelik dur
muş ynd a sagd yn durm uş ýör elg es in iň kad al ar yn y berk berj aý
edýän, sporta ykbalyny ömürlik baglaýan ýaşlaryň has-da artma
gyn a get ir er diý ip, ynam bil en aýtm ak bol ar. «Men iň gelj eg im iz
bolan ýaşlara berjek nesihatym: sporty söýüň! Sport güýç-gaýrat
dyr, gözellikdir, sagdynlyk we ruhubelentlikdir. Türkmen sportunyň
beýik geljegi merdana ýaşlarymyzyň ynamly ellerindedir» diýip,
atalyk nes ih at yn y berý än Gahr ym an Ark ad agymyzyň sargytla
ryna eýermek biziň her birimiziň borjumyzdyr. Bu sargytlary dur
muşda berjaý etmek üçin ähli şert-mümkinçilikleri döredip berýän
Arkadag Prez id ent im iz e alk yşl ar ym yz egs ilmezdir.

Ogulnabat Mämmedowa,
«Türkmennebit» döwlet konserniniň
Balkanabat nebitçilik orta hünär okuw
mekdebiniň talyby:

Nurbibi Halymowa,
Balkanabat şäherindäki 20-nji orta
mekdebiň okuwçysy:

— Horm atl y Prez id ent im iz iň par as atl y
baştutanlygynda biziň mähriban Watanymyz
sanl yj a ýyll ar yň içind e güll äp ösd i. Onuň
ert irk i gün i bols a ýaş nesl e bagl y. Şeýl e
bol ans oň, mähr ib an Ark ad ag ym yz biziň
ylyml y, giň düný äg ar aý yşl y, wat ans öý üj i, päk ahl akl y adamlar
bolup ýetişmegimiz üçin yzygiderli alada edýär. Arkadag Prezi
dentimiziň ýakynda ýaşlaryň öňünde güneşli ülkämiziň taryhy,
ýaş nesliň mukaddes borçlary hem-de wezipeleri barada umumy
sap ak geçm eg i hem mun uň aýd yň mys al yd yr. Bu sapak örän
möhüm senäniň — Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk
şanl y baýr am yn yň dab ar al y bell en ilj ek günl er in iň öň ýan ynd a
geçirilendigi üçin has-da ähmiýetlidir.
Biziň halkymyzyň şöhratly taryhy bar. Ol geçmişde meşhur ser
kerdeleriň, şahyrlaryň birnäçesini dünýä beripdir. Ata-babalarymyz
şu topragy söýüpdirler, ony janlaryny orta goýup gorapdyrlar, dünýä
ylmyna we medeniýetine özboluşly goşant goşupdyrlar. Hormatly
Prezidentimiziň ajaýyp kitaplarynda şol gymmatlyklar hakda gyzykly
gürrüň edilýär. Milli Liderimiziň ýaşlar bilen geçiren taryhy duşuşy
gynda şol kitaplardan mysallar getirmegi aýratyn täsirli boldy.
Biz Gahryman Arkadagymyza buýsanýarys, guwanýarys. Goý,
halkymyzyň bagtyýar durmuşda ýaşamagy üçin yzygiderli alada
edýän hormatly Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolup, tutumly
işleri hemişe rowaç alsyn!

— Mähriban Prez id ent im iz iň öwüt-nes i
hatl ar y, sarg ytl ar y Berk ar ar döwl et im iz iň
bagtyýarlyk döwrüniň bagtdan paýly ýaşlary
bol an biz üçin durm uşd a ýol görkeziji şam
çyragdyr, nusgalyk mekdepdir. Döwlet Baş
tutanymyzyň ýaşlar bilen geçen okuw sapa
gynda aýdan atalyk sargytlary hem biziň durmuşymyzda nusgalyk
ýol-ýörelge bolar.
Milli Liderimiziň taryhy duşuşykda halkymyz üçin asyrlar boýy
muk add es bol up gelý än çör ek hak ynd a aýd anl ar y-da kalb y
myzda müdimilik orun aldy. Gahryman Arkadagymyzyň öz çyky
şynda: «Çörek — gudratly önüm. Halkymyz bugdaýy ekinleriň
soltany saýyp, çöregi hormatlap, maňlaýyna sylmagy, onuň owun
tyg yn y hem ýer e gaç yrm azl yg y, tamd yr y muk add es görm eg i
adata öwrüpdir» diýip nygtamagy, mähriban kakasynyň uruş döw
ründ e gall an y köp ekm äg e çag yr an hem-de halk y zähm et çek
mäge ruhlandyran goşgusyndan mysal getirmegi, çöregiň mukad
desligi hakynda «Türkmen medeniýeti» atly kitabyndan rowaýaty
aýdyp bermegi hakydalarymyzda hemişelik galjak ajaýyp pursat
lar boldy. Sebäbi çörege sarpa goýmak adamkärçiligiň naýbaş y
syp atl ar yn yň bir i bol up durý ar.
Her bir raýatyň, şol sanda ýaş nesilleriň halal zähmet çekip, eşretli
durmuşyň hözirini görmekleri üçin ähli şert-mümkinçilikleri döredip
berýän Arkadag Prezidentimiziň jany sag, ömri uzak bolup, işleri
hemişe rowaçlyklara beslensin!

C M Y K

2021-nji ýylyò 7-nji sentýabry.

T ü r km en i s t an y ň G ar a şs y zl y g yn y ň 3 0 ý y ll y g yn a

Bagtyýarlygyň rowaç menzilleri
Türkmenistanyň Demokratik partiýasynyň welaýat komitetiniň we «Balkan» welaýat gazetiniň redaksiýasynyň bilelikdäki sahypasy

Taryh y özg ertm el er iň badalg a alan etr aby

Arkadag Pre
z id e nt im iz i ň
öňd e ng ör üj il i kl i
we par as atl y ýol
başç yl yg ynd a ber
karar döwletimizde giň
m ö çb e rl i ö zg e r tm el e r
üst ünl ikl i durm uş a geç iril
ýär hem-de eziz Watanymyzy
du rm uş-ykd ys ad y ta ýd a n
ösd ürm ekd e deňs iz-taýs yz
ösüşler gazanylýar. Muňa Diýa
rymyzyň çetki etraplarynyň biri
bolan Esenguly etrabynyň mysa
lynda-da aýdyň göz ýetirmek bol
ýar. Esengulynyň agzybir, zähmet
söýer ýaşaýjylary hem mukaddes
Garaşsyzlygymyzyň şanly 30 ýyl
lygyna özleriniň mynasyp zähmet
sowgatlary bilen barýarlar. Berka
rar döwletimiziň bagtyýarlyk döw
ründe bu etrap hormatly Prezidenti
miziň taýsyz tagallalary netijesinde
düýpli özgerip, sanlyja ýylyň içinde
bütinl eý täz e keşb e eýe boldy.
2007-nji ýylyň 2-nji marty Esenguly
etr ab yn yň tar yh yn a alt yn harpl ar
bilen ýazylan sene boldy. Gahryman
Ark ad ag ym yz yň Türkm en ist an yň

Berk ar ar döwl et im iz iň bagtyýarlyk
döwr ünd e horm atl y Prez id ent im iz iň
parasatly ýolbaşçylygynda ýurdumyzda
ähli pudaklarda uly ösüşler gazanylyp,
belent sepgitlere ýetilýär. Eziz Diýary
myzd a gaz an ylý an şeýl e üstünliklere
Esenguly etrabynyň zähmetsöýer, ruhu
belent zähm etk eşl er i hem uly goşant
laryny goşýarl ar, bu bab atd a gör elde
görkezýärler. Munuň şeýledigini etrabyň
horm atl y Prez id ent im iz iň Buýr ug yn a

Bu şanl y wak a myn asyb etl i geç ir i
len dab ar al y çäreler hakydalarymyzda
hemişelik galar. Baýragyň etrabymyza
gowşurylan güni aýdym-sazlardyr gazal
lar diňe bir şäherimizde däl-de, gojaman
Haz ar deňz in iň çäg es öw ken arl ar yn
da-da belentden ýaňlanyp, toý tutumy
diýs eň uly bol upd y.
Buýsançly wakalar, beýik başlangyçlar
dowamly bolýar. Arkadag Prezidentimi
ziň par as atl y başl angyçlary netijesinde

Üstünlikleriň
ykrarnamasy

Prezidenti wezipesine halkymyz tarapyndan
biragyzdan saýlanandan soň ilkinji iş saparyny
şol gün Esenguludan başlamagy netijesinde bu
etrap düýpli özgerdi, gözel keşbe beslendi.
Ond an bär i geç en ýyll ar, tar yh y jäh etd en
alan yňd a, uzak däl. Ýön e şol geçen döwrüň
içinde tutuş ýurdumyzyň tanalmaz derejede
gözelleşendigi dünýä jemgyýetçiliginiň ykrar
namasyna eýe bolan hakykatdyr.
Etrabyň ilatynyň medeni-durmuş derejesini
ýokarlandyrmak babatda ýerine ýetirilen işleriň
net ij es ind e etr ap merk ez ind e 500 orunl yk,
Çek işl er, Gar ad eg iş obal ar yn yň her bir ind e
240 orunl yk täz e ort a mekd epl er, Eseng ul y
şäh er ind e 140 orunl yk çag al ar bag y, sport
meýdançasy bolan döwrebap sport toplumy,
350 tomaşaçy orunlyk medeniýet merkezi, bäbek
hana bölümi bolan 70 orunlyk etrap hassahanasy,
şeýle hem saglyk öýi, 300 iş orunlyk çep er
halyçylyk kärhanasy, söwda merkezi, aragat
naşyk kärhanasynyň edara ediş-tehniki binasy,
etrap häkimliginiň edara jaýy, döwlet gullukçy
lary üçin dört öýli, üç sany ýaşaýyş jaýy, deňiz
boý und ak y Eker emd e bir gij e-günd izd e üç
müň kub metr deňiz suwuny süýjediji desga we
beýleki binalardyr desgalar gurlup, ulanylmaga
berildi. Bularyň ählisi etrabyň ilatynyň ýaşaýyş-durmuş derejesini ýokary götermek, ýaş nesliň
sagdyn ösüp-ulalmaklary, berk bedenli, ylymly-bilimli adamlar bolup ýetişmekleri, ilatyň iş orun
lary bilen üpjün edilmegi babatda çynlakaý ala
dalaryň edilýändiginiň aýdyň subutnamalarydyr.
Şeýlelikde, Esenguly şäheriniň demirgazyk
tar ap ynd a ýerl i ilat yň hut göz ün iň aln ynd a
Gahryman Arkadagymyzyň atalyk aladasy neti
jesinde täze bir şäherçe emele geldi. Esenguly
bütinleý täze keşbe girdi. Bularyň üstesine-de,
etrapda bar bolan öňki binalaryň keşbi-de täze
lendi. Etrap merkeziniň öňki köçeleri giňeldildi,
täze köçeler, meýdançalar açyldy, olaryň gyra
laryna, daş-töwereklerine agaç nahallary otur
dyldy, güller ekildi.
Bularyň bary ýyl ýarym wagtyň içinde bolup
geçdi. Az salymyň içinde asyrlara barabar işler

Türkmen halkymyzyň gadymdan
gelýän milli gymmatlyklarynyň biri-de
gözelligiň tugy hasaplanylýan haly
larymyzdyr. Ajaýyp türkmen halyla
rymyz nepisligi, gözelligi, öwüşginli
gölleri bilen bütin dünýäni haýrana
goýýar.

bit ir ild i. Bu bina
lar 2008-nji ýy
lyň
13-nji sentýabrynda
hormatly Prezidenti
miziň hut özüniň gelip,
ak pat a berm egi bilen
ulan ylm ag a ber ild i. Şon
dan bäri hem etrabyň bag
tyýar adamlary bu binalarda
işl eý ärl er, ýaş aý arl ar, döred
ýärler, ylym-bilim alýarlar, sag
lykl ar yn y dik eldý ärl er, eşr etl i
durm uş yň höz ir in i görý ärl er.
Etrap merkezinde täze gurlan
etr ap pol is iý a böl üminiň, «Halk
bank» döwlet täjirçilik bankynyň
etrap şahamçasynyň jaýlary, Esen
guly şäherinde, Garadepe şäher
çes ind e gurl an çag al ar baglary,
Eker em şäh erç es ind e, Bugdaýly
obasynda gurlan ýaşaýyş jaý top
lumlary bolsa öňki ymaratlaryň gör
küne täzeçe öwüşgin berip, Berkarar
döwl et im iz iň bagtyýarlyk döwründe
Gahryman Arkadagymyzyň pähim-paýh as bil en öňe sür en «Döw l et
adam üçindir!» diýen baş taglymaty
nyň hak yk at ýüz ün d e da b a r a l an
ýand yg yn y sub ut edý är.

goýulýar. Ajaýyp zamanamyzda haly
çylyk hünäri hormatlanylýan kespleriň
birine öwrülip, ýurdumyzyň dürli kün
jeklerinde täze çeper halyçylyk kärha
nalary gurlup, ulanylmaga berildi.
Esenguly etrabynyň çeper haly
çyl yk kärh an as y hem horm atl y

Her bir ýyl y oňat netijeler bilen
jemleýän halyçylar «Türkmenistan —
par ah atç yl yg yň we ynan yşm ag yň
Wat an y» ýyl ynd a hem önd ür ij il ikl i
işleýärler. Bu ýerde dokalýan halylaryň

gelmegine ýardam edýär. Işlemäge,
dynç almaga ähli şertleri bolan bu
ajaýyp kärhanany gurduryp berendigi
üçin halyçy gelin-gyzlaryň hormatly
Prezidentimize bolan hoşallyklarynyň

hil derejesine aýratyn üns berilýär.
Şeýle bolansoň, kärhananyň halyçy
gel in-gyzl ar yn yň dok aý an halylary
mydama ýokary hilden kabul edilýär.
Kärhanada öz işine ussat halyçy
gelin-gyzlaryň köp sanlysy zähmet
çek ýär. Türkm en ist an yň at gaz a
nan halyçysy diýen hormatly adyň
eýel er i Aýt äç Nyý azg urb an owa,
Aşyrtäç Annagylyjowa dagy ýaş haly
çylara öz halypalyk maslahatlaryny
berip durýarlar. Bu bolsa kärhanada
öz işin e ökd e hal yç yl aryň kem al a

egs ilm eý änd ig in i kärhananyň ýol
başçysy Gyzylgül Şemmiýewa buý
sanç bilen aýdýar.
Kärhanada alnyp barylýan işleri
görüp, Berkarar döwletimiziň bagty
ýarlyk döwrüniň «Türkmenistan —
par ah atç yl yg yň we ynan yşm ag yň
Watany» ýylynda giňden toýlanyl
ýan mukaddes Garaşsyzlygymyzyň
30 ýyllyk şanly toýuny uly üstünlik
lere beslemegi maksat edinýän ussat
hal yç yl ar yň maks atl ar yn yň myrat
tapjakdygyna pugta ynanýarsyň.

Haly —
gözelligiň tugy

Hal y hal k s en ed in i ň g ad ym y
döw ürd e dör än nusg as y bolm ak
bil en, mill i med en i mir as ym yz yň
esasylarynyň biridir, türkmen halky
nyň dünýä medeniýetine goşan aja
ýyp goşandydyr.
Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk
döwr ünd e hal yç yl ar yň zähmetine,
hal yç yl yk sung at yn a uly sarp a

Prez id ent im iz iň Kar ar y esas ynd a
gurlup, Gahryman Arkadagymyzyň
hut özüniň gelip, ak pata bermegi
bilen ulanylmaga berlen kärhanala
ryň biridir. Ýurdumyzyň ugurdaş kär
hanalarynyň arasynda öňdebaryjy
laryň biri hasaplanylýan bu halyçylyk
kärhanasynda halyçy gelin-gyzlaryň
200-e golaýy zähmet çekýär.

Baýlyklara baý mekan
Etrabyň çäginde uglewodorod çig malyna baý
meýdançalaryň birnäçesi bar. Türkmenistanyň halk
ýaz yj ys y Ann a Kow us ow yň «Eseng ul y» diý en
goşgusynda:

laý y kl y kd a , 2 0 1 8 - n j i ý yl y ň j e ml er i
boý unç a wel aý atl ar yň etr apl ar yn yň
we etrap hukukly şäherleriniň arasynda
durm uş, ykd ys ad y we med en i taýd an
ähl i görk ez ij il er boý unç a iň ýok ar y
netijeleri gazanyp, Türkmenistan boýunça
ýeňiji bolan etrap diýlip yglan edilmegi we
etrabyň häkimliginiň ABŞ-nyň 1 million
doll ar y möçb er ind e pul baýragy bilen
sylaglanmagy-da doly derejede tassyk
laýar. Bu üstünlik esengululylaryň buý
sanç l y baş l a r y n y gö g e ýetirdi. Şonuň
üçinem, Gahryman Arkadagymyzyň Şa
serpaýyndan ruhlanan etrabyň zähmet
keşleri bagtyýarlyk döwrümiziň her bir
ýylynda belent sepgitlere ýetmek üçin
tag all al ar yn y gaýg yrm aýarlar.
— Etr ab ym yz yň döwlet Baştutanymyzyň Şa serp aý yn a myn as yp bol an
ýyly maldarçylykda-da, maýa goýumlaryny
özleşdirmekde-de, senagat önümleriniň
öndürilişini artdyrmakda-da, bölek-satuw
haryt dolanyşygynda-da uly ösüşler gaza
nyldy. Bagtyýar raýatlarymyzyň ýüzlerçesi
iş orunl ar y bil en üpj ün edildi.

durm uş a geç ir ilý än beý ik işl er iň esa
synda gazanylýan üstünlikler halk ym y
zyň eşr etl i durm uş yn y üpj ün edý är.
«Türk m enistan — parahatçylyg yň we
ynan yşm ag yň Wat an y» ýyl y hem ýur
d u m y z , ş o l sand a etr ab ym yz üçin
belent ösüşleriň ýyly bolup dabaralan
ýar. Muny edermen babadaýhanlarymy
zyň şu ýylky galla oragy möwsüminde
gaz an an üst ünlikleri hem doly tassyk
laý ar. Etr ab ym yz yň bab ad aýh anl ar y
şertn am al aý yn borçnamalaryna abraý
bil en hötd e gel ip, ýurd um yzd a azyk
bolç ul yg yn yň dör ed ilm e g i n e ön j eýl i
goş antl ar yn y goşd ul ar.
Ajaýyp zamanada eziz Watanymyzy,
bagt yý ar halk ym yz y eşr etl i, abad an,
röwşen geljege bedew batly ösüşler bilen
alyp bar
ý an milli Liderimiziň ja
n y
n yň
sag, ömrüniň uzak, işleriniň elmydama
rowaç bolmagyny arzuw edýäris — diýip,
Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşyklary
nyň Esenguly etrap birleşmesiniň başlygy
Meretdurdy Kitçimow ýürek buýsanjyny
biz iň bil en paýl aşd y.

Esenguly
etraby

«Ýok seriňde gaýgy-gamyň,
Sap howadan alýaň demiň.
Golaýyňda yşyk saçýar,
Ýaňy dörän Ekeremiň» —
diýen setirler bar. Nebitdir gaza baý mekan bolan
Eker em bil en birl ikd e, Gam yşl yj a, Gün ort a
Gamyşlyja, Keýmir, Şatut, Akpatlawuk, Çekişler,
Nebitlije, Körpeje ýaly meýdançalar senagat taý
dan özleşdirilip, ol ýerlerde ýurdumyzyň nebitgaz
pudagynyň has-da ösmegine nebitçiler hem-de
gazçylar özleriniň mynasyp goşantlaryny goşýar
lar. Häzirki wagtda bu meýdançalarda «Türkmen
nebit» döwlet konsernine degişli edara-kärhana
lar yň zähm ets öý er işg ärl er i ykdysadyýetimiziň
möhüm pudaklarynyň bir bolan nebitgaz puda
gynd a ösüş i üpj ün etm ekd e maks ad a okg unl y
işleri durmuşa geçirýärler.
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgaz
burawlaýyş» trestiniň Ekerem buraw işleri müdirligi
hem şolaryň biri bolup, onuň burawlaýjylary Gotur
depe, Akpatlawuk, Kemer, Keýmir, Altyguýy ýaly
meýdançalarda gözleg-barlag we ulanyş guýula
rynd a bur awl aý yş işl er in i alyp barý arl ar. Haz ar

deňziniň türkmen böleginiň ýalpaklyklaryny özleşdir
mek işleri hem güýçli depginlerde amala aşyrylýar.
Müd irl ig iň bur awl aýj yl ar y Uzyn ad a meýdan
ças ynd a hem iş alyp barýarlar. Soňky ýyllarda
türkmen alymlarynyň, geologlarynyň, burawlaýjy
larynyň bilelikdäki tagallalary netijesinde bu meý
dançada uglewodorod çig malynyň köp mukdarda
ätiýaçlyk gorlarynyň bardygy anyklanyldy. Häzirki
wagtd a bu ýerd äk i 77-nji guý ud a bur awl aý yş
işleri üstünlikli dowam etdirilýär. Taslama çuňlugy
6750 metr bolan guýy Hytaýda öndürilen kuwwatly
buraw desgasy bilen gazylyp, burawlamak işleri
tejribeli hünärmenler tarapyndan amala aşyrylýar.
«Türkmennebit» döwlet konserniniň «Nebitgaz
çyk ar yş» trest in iň «Keým ir» neb itg az çyk ar yş
müdirliginiň zähmetsöýer işgärleri hem ýurt Garaş
syzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly baýramyny sowgatly
garşylamagy maksat edinip, ýylyň başyndan bäri
öndürijilikli işleýärler. Müdirlik boýunça «Türkme
nistan — parahatçylygyň we ynanyşmagyň Watany»
ýylynyň başyndan bäri «mawy ýangyjyň» we «gara
altynyň» müňlerçe kub metri we tonnasy döwlete
tabşyryldy.
Müdirligiň guýulary ýerasty we düýpli abatlaýyş
toparlary tarapyndan ýylyň başyndan bäri sekiz
sany nebit we gaz guýularynda düýpli abatlaýyş
işleri geçirilip, ulanylmaga berildi. Bu bolsa öndü
rilýän uglewodorod çig mallarynyň mukdarynyň
artmagyna getirdi.
Nebitçilerdir gazçylaryň ümzügi ileri. Olar önüm
çil ikd e gaz an an üst ünl ikl er in i has-da berk id ip,
Garaşsyzlygymyzyň 30 ýyllyk şanly toýuna sow
gatl y barm ak üçin joşg unl y zähm et çeký ärl er.

Sahypany taýýarlan Arazgeldi GurbanÝazow.

C M Y K

2021-nji ýylyò 7-nji sentýabry.

Ýol abat — il abat
Her gün i row açl yg a, beý ik
ösüşl er e besl ený än Gar aşs yz,
hem iş el ik Bit ar ap Türkmenistan
Wat an ym yzd a adamlaryň sag
lygyny gorap saklamaga döwlet
syýasatynyň ileri tutulýan esasy
ugurlarynyň biri hökmünde garalýar. Şonuň üçinem Berkarar döw
letimiziň bagtyýarlyk döwründe
«Ýol hereketiniň howpsuzlygy —
ömr üm iz i ň r ahatl yg y» diý en
at bilen ýol hereketiniň howpsuz
lyg yn yň bir aýl yg yn y geç irm ek
ind i asyll y däb e öwr üld i. Hor
matl y Prez id ent im iz Gurbanguly
Berdimuhamedowyň başlangyjyn
dan badalga alan we adamlaryň
abadan, rahat durmuşda ýaşama
gyny üpjün etmäge gönükdirilen

TÜRKMENISTANYŇ «TÜRKMENBAŞY» DÖWLET TÄJIRÇILIK BANKYNYŇ
BALKAN WELAÝAT ŞAHAMÇASY SIZE ŞU AŞAKDAKY KARZLARY HÖDÜRLEÝÄR

biraýlyk adam hakyndaky alada
nyň aýdyň subutnamasy bolmak
bil en, ýür ekl erde buýsanç duý
gusyny döredýär. Biraýlygyň çäk
lerinde sürüjileriň we pyýadalaryň
arasynda düşündiriş hem-de öňüni
alyş işleri giň gerim bilen ýaýbaňlan
dyrylýar. Geçirilýän wagyz-nesihat
çärelerinde ýol hereketiniň kada
laryny berjaý etmegiň zerurlygy,
bu babatda raýatlaryň jogapkärçiligi
barada giňişleýin gürrüň edilýär.
Ýol hereketiniň düzgünlerini ber
jaý etmek ömrüň howpsuzlygynyň
kepilidir. Şonuň üçinem kadalar
hemişe berjaý edilmelidir. Ata Wata
nymyzyň bagtyýar raýatlarynyň aja
ýyp durm uşd a rah at ýaş am ag y
üçin ähli şertleri döredip berýän

bu ählumumy çärä ýurdumyzyň
her bir raýaty ýylyň-ýylyna ýokary
işjeňlik bilen gatnaşýar.
Mälim bolşy ýaly, milli Liderimi
ziň taýsyz tagallalary netijesinde
ýurdumyzyň ähli ulgamlary bilen
bir hatarda ýol-ulag düzümi hem
kämilleşdirilýär, halkara ölçeglerine
laý yk gelý än döwr eb ap ýoll ar
gurulýar. Bu bolsa ýol hereketinde
sazlaşygy gazanmakda örän uly
ähmiýete eýedir. Abadan ýurdu
myzda ýol hereketiniň talaplary
nyň ýerine ýetirilmegi, adamlaryň
ömrüniň howpsuzlygynyň üpjün
edilm eg i üçin dör ed ilýän şertler
raýatlarymyzy örän buýsandyrýar.
«Ýol her ek et in iň how ps uz 
lygy — ömrümiziň rahatlygy» atly

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulynda çykaran «Kiçi we orta teleke
çiligi döwlet tarapyndan goldamak hakynda» 12446 belgili Karary esasynda ýurdumyzda önüm
öndürijilere döredilen uly mümkinçilikleri durmuşa geçirmek maksady bilen, bankymyz tarapyndan
hususy kärhanalara, telekeçilere, daýhan hojalyklaryna, kärendeçi — oba hojalyk önümini öndü
rijilere senagat önümleriniň önümçiligini ösdürmeklige bar bolan önümçilikleri gurnamak, giňelt
mek, durkuny täzelemek we tehniki taýdan gaýtadan enjamlaşdyrmak, kiçi göwrümli tehnikalary,
çig mall ar y, ýar ym çig mall ar y sat yn alm ak üçin we beýl ek i maks atl ar a 5 göterimli karzlar
berilýär.
Gahr ym an Ark ad agymyza alkyş
aýdýarys. Goý, hormatly Preziden
timiziň jany sag, ömri uzak, alyp
barýan il-ýurt bähbitli tutumly işleri
hem iş e row aç bols un!
Polat Poladow,
Gumdag şäheriniň polisiýa
bölüminiň müdiriniň işgärler
boýunça orunbasary,
polisiýanyň maýory.

Mähriban adamlar,
eziz ildeşler!

Häzirki wagtda howanyň düzü
minde tozan bölejikleriniň möç
beriniň kadadan artm ag y bil en
bagl anyş ykl y, how a şertl er iniň
adam bedenine ýetirip biläýjek
oňaýs yz täs ir in iň öňün i almak
we güýz paslynda döräp biläýjek

m ö w s ü ml eý i n ý it i respirator
ýokanç keselleriniň öňüni almak
ü ç i n a g y z - b ur u n ö rt ü kl er in i
dak ynm ag y, howps uz 2 metr
araç äg i sakl am ag y, şahsy we
jemg yý etç il ik arass açylyk ter
tip-düzg ünl er in i berjaý etmegi,
köpçülikleýin ýerlere barmakdan
saklanmak maksady bilen girizi
len çäklendirmeleri berk berjaý
etmegi, elleri arassa saklamagy,
şeýl e hem güýz paslynyň gel
megi bil en gün üň dow am ynda

how an yň der ej es in iň üýtg eý än
dig in i naz ar a alyp, pasl a gör ä
geý inm eg i masl ah at berý är is.
Mähriban adamlar!
Bu düzgünleri berk berjaý etse
ňiz, ýylyň islendik pas
lynda öz saglygyňyzy
Balkanabat şäheriniň pensiýa gaznasy tarapyn
dan 2017-nji ýylda Tyllagözel Tüňňiýewna Geldiba
gor ap bil ers iň iz.
ýewanyň adyna berlen 0053354 belgili fiziki şahsyň
Türkmenistanyň Saglygy
(telekeçiniň we özbaşdak iş bilen meşgullanýanyň)
goraýyş we derman
ätiý açl and yrý an hökm ünd e has ab a aln and yg y
senagaty ministrliginiň
hakynda şahadatnamany ýitirilendigi sebäpli güýç
Saglygy goraýşyň
süz hasap etmeli.
habarlar merkezi.

Maýa goýum taslamalaryna 10 ýyla çenli.
 Dolanyşyk serişdelerini satyn almak üçin 1 ýyla çenli.
Karz almak üçin Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Balkan wela
ýatyndaky ähli şahamçalaryna ýüz tutup bilersiňiz.
HABARLAŞMAK ÜÇIN TELEFONLAR:
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýat şahamçasy
(+993 222) 7-75-77, 7-46-26.
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň
Türkmenbaşy şäher şahamçasy
(+993 243) 2-02-99.
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň
Hazar şäher şahamçasy
(+993 240) 2-16-00.
Türkmenistanyň «Türkmenbaşy» döwlet täjirçilik bankynyň Balkan welaýatynyň
Garabogaz şäher şahamçasy
(+993 244) 4-00-93.

Balk an ab at şäh er in iň
ýaşaýjysy Annamämmet
Mämm ed owyň awt oul a
gynyň tehniki pasportynyň
ýitirilendigi mälim edilýär.

Balkanabat şäherindäki 11-nji
orta mekdep tarapyndan 2004-nji
ýyld a Wlad isl aw Wlad im ir o
wiç Surk ow yň adyn a berl en
A 0424580 belgili orta bilim hakyn
daky şahadatnamany ýitirilendigi
sebäpli güýçsüz hasap etmeli.

Eseng ul y etr ab yn yň Çaloýuk
obas ynd ak y 3-nji ort a mekd ep
tarapyndan 1998-nji ýylda Tuwak
gül Gurbanmämmedowna Bökä
ýewanyň adyna berlen A 0152974
b e lg il i o rt a b il i m h ak y nd ak y
ş ah ad a tn am an y ý it ir il e nd ig i
seb äpl i güýçs üz has ap etm eli.

ÜNS BERIŇ, BÄSLEŞIKLI SÖWDA!
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi döwlet eýeçiligindäki desgalary hususylaşdyrmak hakyndaky kanunçylyga laýyklykda, döwlet eýeçiligindäki desgalary satmak boýunça bäsleşikli söwdalaryň geçirilýändigini habar berýär.
Bäsleşikli söwdalar 2021-nji ýylyň 16-njy sentýabrynda sagat 10:00-da Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrliginiň jaýynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Bäsleşikli söwdada Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň, Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň, Türkmenistanyň Merkezi bankynyň, “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň,
“Türkmengaz” döwlet konserniniň, “Türkmenhaly” döwlet birleşiginiň we Daşoguz, Lebap hem-de Mary welaýat häkimlikleriniň satuwa çykarýan desgalarynyň sanawy
№
t.b.

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

1		

Desgalaryň görnüşi
Binalaryň
Başlangyç
(işiniň ugry,
bahasy
meýdany
gurlan ýyly)
(inedördül metr) (manat)

2			

3		

4

Hususylaşdyrmagyň
şertleri

5		

6

1		

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň desgalary
Aşgabat şäheri
1.

“Şatlyk” dükany, Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Adaban
çylyk köçesiniň 152-nji jaýy.

Söwda işleri,
2013 ý.

2 524,20

2.

Aşgabat şäheriniň Berkararlyk etrabynyň Lokomotiw
köçesiniň 5-nji jaýy.

Ammar,
1989 ý.

3.

Esenguly etrap alyjylar jemgyýetiniň söwda merkezi,
Esenguly etrabynyň Esenguly şäheri.

4.

Bereket etrap alyjylar jemgyýetiniň senagat harytlary
saklanýan ammar jaýy, Bereket şäheriniň Ş.Gara
jaýewa köçesiniň 37-nji jaýy.

7.

2			

3		

4

5		

Hususylaşdyrmagyň
şertleri
6

19. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “B” blogundaky 3-nji dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

208,8

1 784 167,00

Hususy eýeçilige satmak

20. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “B” blogundaky 4-nji dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

230,4

1 968 736,00

Hususy eýeçilige satmak

719,7

269 180,00

Hususy eýeçilige satmak

21. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “Ç” blogundaky 5-nji dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

169,9

1 451 772,00

Hususy eýeçilige satmak

Söwda işleri,
2008 ý.

737,80

1 037 362,90

Hususy eýeçilige satmak

22. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “Ç” blogundaky 6-njy dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

175,4

1 498 769,00

Hususy eýeçilige satmak

Ammar,
1976 ý.

555,40

96 417,00

Hususy eýeçilige satmak

Söwda we
jemgyýetçilik
iýmiti,
2010 ý.

Lebap wel aý at Alyj yl ar jemg yý etl eri birleşiginiň
«Dostluk» alyjylar jemgyýetiniň öňki “Amyderýa”
söwda kärhanasynyň binalary, Döwletli etrabynyň
Amyderýa şäherçesi.

Söwda işleri,
1985 — 2005 ýý.

Hojambaz etrap alyjylar jemgyýetiniň limon ýyladyş
hanasy, Hojambaz etraby, Kerkiçi — Farap şaýoly.

Önümçilik,
1994 ý.

Türkmenistanyň “Türkmenistan” döwlet täjirçilik bankynyň desgasy
Aşgabat şäheri
23. Oguz han köç es in iň 122-nji ýaş aý yş jaý yn yň
“A-2” blog und ak y söwd a merk ez i.

224,85

83 377,00

Hususy eýeçilige satmak

Söwda işleri,
2016 ý.

241,85

2 066 574,00

Hususy eýeçilige satmak

«Türkmengaz» döwlet konserniniň desgasy
Lebap welaýaty

Lebap welaýaty
6.

Desgalaryň görnüşi
Binalaryň
Başlangyç
(işiniň ugry,
bahasy
meýdany
gurlan ýyly)
(inedördül metr) (manat)

Hususy eýeçilige satmak

Daşoguz welaýaty
Daşoguz welaýat Alyjylar jemgyýetleri birleşiginiň
Daşoguz köpugurly söwda bazarynyň Daşoguz
şäheriniň A.Nyýazow köçesiniň ugrunda, demir ýol
wokzalynyň ýanyndaky awtoduralgada ýerleşýän
“Ak ýol” kafesi.

Desgalaryň ady,
ýerleşýän ýeri

18 408 053,00

Balkan welaýaty

5.

№
t.b.

3 512,80

1 843 790,90

Hususy eýeçilige satmak

24. «Leb apg azç yk ar yş» müd irl ig in iň 9-njy ulan yş
enj aml ar y soz uş böl eg in e degişli naharhanasy,
Darganata etrabynyň Gazojak şäheriniň K.Saza
kow köçesi.

Jemgyýetçilik
iýmiti, 2013 ý.

82,70

24 423,00

Hususy eýeçilige satmak

«Türkmenhaly» döwlet birleşiginiň desgalary
Ahal welaýaty

659,60

71 660,40

Hususy eýeçilige satmak

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň limonad sehi,
Oguz han etrabynyň Oguz han şäherçesi.

Önümçilik,
1983 ý.

9.

Oguz han etrap alyjylar jemgyýetiniň «Altyn sähra»
bazary, oňa degişli dükanlar, binalar we desgalar,
Oguz han etrabynyň Parahat şäherçesi.

Söwda işleri,
2009 ý.

Haly we haly
4 365,92
önümlerini
öndürmek, 1967 ý.

1 361 188,80

Hususy eýeçilige satmak

612 166,00

Hususy eýeçilige satmak

Mary welaýaty

Mary welaýaty
8.

25. Bäherden çeper halyçylyk kärhanasy, Bäherden
etrabynyň Bäherden şäheriniň Gurbansoltan eje
köçesiniň 63-nji jaýy.

1186,80
1335,70

222 356,40

Hususy eýeçilige satmak

3 224 892,00

Hususy eýeçilige satmak

Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň desgalary
Mary welaýaty

26. Mary çeper halyçylyk kärhanasyna degişli Bagtyýar
lyk haly önümhanasy, Baýramaly etrabynyň Bagty
ýarlyk şäherçesiniň Şagadam köçesiniň 3-nji jaýy.

Haly önümlerini
266,30
öndürmek, 2015 ý.

Lebap welaýat häkimliginiň desgalary
27. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 8-nji gurluşyk-gurnama müdirligi, Halaç etrabynyň Halaç şäherçe
siniň S.A.Nyýazow adyndaky köçesiniň 90-njy jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1985 ý.

2 474,40

1 234 893,80

Hususy eýeçilige satmak

28. «Lebapgurluşyk» önümçilik birleşiginiň 19-njy gurluşyk-gurnama müdirligi, Döwletli etrabynyň Amyderýa
şäherçesiniň S.A.Nyýazow köçesiniň 22-nji jaýy.

Gurluşyk-gurnama
işleri, 1971 ý.

3 037,70

2 231 097,40

Hususy eýeçilige satmak

10. Mary welaýat “Miwe” oba hojalyk senagaty birle
şiginiň 3-nji dükany, Garagum etrabynyň Ýagty ýol
şäherçesi.

Söwda işleri,
1990 ý.

184,80

42 540,00

Hususy eýeçilige satmak

11. Oguz han etrabynyň Oguz han şäherçesiniň Gulanly
köçesiniň 1-nji jaýynda ýerleşýän pagta arassalaýjy
kärhananyň dükany.

Söwda işleri,
1987 ý.

240,00

53 961,00

Hususy eýeçilige satmak

29. «Marygurluşyk» önümçilik birleşiginiň «Marygurluşyk
hyzmat» müdirliginiň binasy, Oguz han etrabynyň Para
hat şäherçesiniň Gowşut han köçesiniň 1-nji geçelgesi.

Gurluşyk-gurnama
işleri,
2013 — 2015 ýý.

187,00

81 898,60

Hususy eýeçilige satmak

12. Mary welaýatynyň “Miwe” oba hojalyk senagaty
birleşiginiň Mary şäheriniň Bagtyýarlyk köçesindäki
2-nji dükany.

Söwda işleri,
1974 ý.

192,80

42 141,00

Hususy eýeçilige satmak

Jemgyýetçilik
iýmiti, 1970 ý.

83,80

19 129,00

Hususy eýeçilige satmak

13. Mary wel aýat oba hojalyk sen ag at y birleş iginiň
Sakarçäge etrabynyň “Maldar” maldarçylyk hoja
lygynyň hasabynda duran, Mary — Aşgabat awtoulag ýolunyň 3-nji kilometrliginde ýerleşýän, Mary
etrabynyň öňki birikdirilen “Mald ar” mald arçylyk
hojalyg yn yň edar a, amm ar jaýlary hem-de olara
degişli binalar.

Edara binasy,
ammar,
1985 ý.

2 991,60

1 174 451,00

Hususy eýeçilige satmak

30. “Marygurluşyk” önümçilik birleşiginiň 9-njy gurlu
şyk-gurnama müdirliginiň naharhanasy, Tagtaba
zar etr ab yn yň Tagt ab az ar şäh erç es in iň Mar u-Şahu-Jahan köçesiniň 4-nji jaýy.

Mary welaýat häkimliginiň desgalary

Türkmenistanyň Merkezi bankynyň desgalary
Aşgabat şäheri
14. Aşgabat şä h e r i n iň Türk m e n istanyň Gahrymany
A.Nyýazow şaýolunyň 153-nji jaýynyň “Ç” blogun
daky söwda merkezi.

Söwda işleri,
2014 ý.

158,55

1 354 788,00

Hususy eýeçilige satmak

15. Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň
162-nji jaýynyň 1-nji tipli “A” blogundaky söwda
merkezi.

Söwda işleri,
2012 ý.

209,16

1 787 243,00

Hususy eýeçilige satmak

16. Aşgabat şäheriniň 10 ýyl Abad ançylyk köçesiniň
162-nji jaýynyň 2-nji tipli “A” blogundaky söwda
merkezi.

Söwda işleri,
2012 ý.

336,9

2 878 763,00

Hususy eýeçilige satmak

Önümçilik,
1993 — 1997 ýý.

6 444,84

19 716 560,00

Hususy eýeçilige satmak

Bäsleşikli söwdalara gatnaşmaga Türkmenistanyň kanunçylygynda bellenen tertipde öz wagtynda ýüztutma beren, öňünden ýö
rite tölegleri tölän hem-de bäsleşikli söwdalara gatnaşmak üçin hasaba alnan Türkmenistanyň we daşar y ýurtlar yň raýatlar y, şeýle
hem Türkmenistanyň döwlet eýeçiligine degişli däl edara görnüşli taraplar y we daşar y ýurtlar yň edara görnüşli taraplar y çagyr ylýar.
Daşar y ýurtlar yň kanunçylygyna laý yklykda döredilen ýuridik şahslar, halkara guramalar, olar yň Türkmenistandak y şahamça
lar y we hemişelik wekillikleri eýeçiligiň döwletiň garamagyndan aýr ylmagyna we döwlet emläginiň hususylaşdyr ylmagyna diňe
Türkmenistanyň Maliýe we ykdysady ýet ministrliginiň ýanyndak y Ykdysady ýeti töwekgelçiliklerden goramak agentliginiň degişli
netijenamasy bolan ýagdaý ynda gatnaşyp bilerler. Ýüztutmalar y kabul etmek we hasaba almak şu habar yň çap edilen gününden
başlap, Maliýe we ykdysadyýet ministrliginde amala aşyr ylýar we bäsleşikli söwdalar yň başlanmagyna bir gije-gündiz galanda
tamamlanýar. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylar y hasaba almak bäsleşik geçirilýän güni sagat 9:00-da başlanýar. Bäsleşikli söw
dalara gatnaşmagyň ter tibi, desgalar baradak y goşmaça maglumatlar ministrligiň emläk gatnaşyklar y we telekeçiligi goldamak
bölümi, degişli ugurdaş bölümleri tarapyndan berilýär. Bäsleşikli söwdalara gatnaşyjylara hususylaşdyr ylýan desgalar baradak y
maglumatlar bilen öňünden tanyşmaga mümkinçilik berilýär.
Döwlet eýeçiligindäki desgalar onuň borçnamalar y bilen bilelikde hususylaşdyr ylýar.
Habarlaşmak üçin telefon belgileri:

17. Aşgabat şäher in iň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “A” blogundaky 1-nji dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

174,9

1 494 496,00

Hususy eýeçilige satmak

18. Aşgabat şäheriniň 1971-nji (G.Ezizow) köçesiniň
13-nji jaýynyň “A” blogundaky 2-nji dükan.

Söwda işleri,
2016 ý.

174,2

1 488 515,00

Hususy eýeçilige satmak

Baº redaktor
Esaslandyryjysy —
Balkan welaýatynyň häkimligi

Daşoguz welaýat häkimliginiň desgasy
31. Daşoguz şäheriniň Oguz han köçesiniň 1/1-nji ja
ýynda ýerleşýän Daşoguz Jemagat abatlaýyş-gur
luşyk trestiniň Daşoguz turba zawody.

Geldimyrat
Hojamyradow

Aşgabat şäherinde
Änew şäherinde		
Balkanabat şäherinde

(+993 12) 92-26-11; 39-46-69/75;
(+993 137) 33-0-21; 33-1-80;
(+993 222) 7-89-34; 7-89-17; 7-89-53;

Daşoguz şäherinde
Türkmenabat şäherinde
Mary şäherinde		

(+993 322) 9-10-19; 9-15-10;
(+993 422) 6-11-52; 6-11-59;
(+993 522) 6-06-87; 6-06-41.

Şu maglumatlar aşakdak y internet sahypasynda hem ýerleşdirildi:
www.fineconomic.gov.tm

Redaksiýanyò salgysy:
745100, Balkanabat ºäheri, 145-nji ýaşaýyş jaý toplumy, 1-nji jaý
Telefonlarymyz:
Kabulhana 6-37-06; jogapkär kätip 6-07-96;
bölümler 6-07-91; 6-07-92; 6-07-93; 6-07-95.
Gazet hepdäniò siºenbe, penºenbe we ºenbe günleri çykýar.

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

Gazet 1931-nji ýyldan bäri çykýar.
Indeksi 69544
Ölçegi A-2, möçberi 2 ç.k.
Sany 17940 B-107589
E-mail: balkan-gazeti@online.tm
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Gazet Türkmenistanyň Metbugat merkezinde ofset usulynda çap edildi.
Çap ediliºiniò hiline Türkmenistanyň Metbugat merkezi
jogap berýär. Tel.: 80012 39-95-36.
Bahasy 30 teòòe.

