BILDIRIŞ
Türkmenistanyň «Türkmenistan» döwlet täjirçilik banky aşakdaky
görnüşli önümçilik karzlary ýurdumyzyň telekeçilerine we hususy
kärhanalaryna hödürleýär:
 Türkmenistanyň Prezidentiniň 2018-nji ýylyň 12-nji oktýabrynda çykaran
“Ýurdumyzda oba hojalyk önümlerini öndürijileri maliýe taýdan
goldamak hakynda” 942-nji Karary esasynda Ýurdumyzda oba hojalyk
önümlerini öndürijilerine hödürlenýän ýeňillikli karzlar.
Oba hojalyk önümlerini öndürijilere oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny we
abzallaryny hem-de oba we suw hojalygynda ulanylýan ekskowatorlary hem-de
buldozerleri, suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan
geçirijileri satyn almak üçin hem-de maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba
hojalyk önümlerini öndürmek, olary saklamak, gaýtadan işlemek we hyzmatlary
ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum taslamalaryny maliýeleşdirmek, şeýle hem
esasy serişdeleri we emläkleri satyn almak üçin berilýär.
Oba hojalyk önümlerini öndürijiler bellenilen karzlary almak üçin banka
şu aşakdaky resminamalary tabşyrýar:
1) karz almak üçin arza;
2) fiziki şahslar üçin – şahsyýetini tassyklaýan resminamanyň we ýer eýeleri
üçin salgyt hasabyna goýulandygy hakynda şahadatnamanyň nusgasy;
3) ýuridik şahslar üçin – döwlet tarapyndan bellige alnandygy we salgyt
hasabyna goýulandygy hakynda şahadatnamalaryň nusgalary;
4) karzyň hasabyna maliýeleşdiriljek maýa goýum taslamalaryň iş meýilnamasy;
5) karzy ulanmak bilen bagly şertnamalaryň we hasap sypatnamalaryň göçürme
nusgalary;
6) ýer bölegine eýeçilik hukugyny ýa-da ýerden peýdalanmak hukugyny berýän
Döwlet namalarynyň, ýerlere kärende hukugy barada Şertnamanyň göçürme
nusgalary;
Bank karzy bermek hakyndaky çözgüdi kabul etmek üçin zerurlyk ýüze çykan
ýagdaýynda oba hojalyk önümlerini öndürijilerden goşmaça maglumatlary talap edip
biler.

Oba hojalyk önümlerini öndürijilere ýeňillikli karzlary bermegiň
möhletleri we göterimleri şu aşakdaky tertipde kesgitlenilýär:
1) oba hojalyk önümlerini öndürijilere oba hojalyk tehnikalaryny, gurallaryny
we abzallaryny hem-de oba we suw hojalygynda ulanylýan ekskowatorlary hem-de
buldozerleri, suwy tygşytlaýjy tehnikalary, enjamlary, suwaryşda ulanylýan
geçirijileri satyn almak üçin ýyllyk 1 göterim bilen, olaryň ulanyş möhletinden ugur
alyp, 10 ýyla çenli möhlete her ýylda deň paýlarda gaýtarmak şertinde;
2) maldarçylygy we guşçulygy ösdürmek, oba hojalyk önümlerini öndürmek,
gaýtadan işlemek we hyzmatlary ýerine ýetirmek bilen bagly maýa goýum
taslamalaryny maliýeleşdirmek, şeýle hem esasy serişdeleri we emläkleri satyn almak
üçin ýyllyk 5 göterim bilen 10 ýyla çenli möhlete.
Karzlar oba hojalyk önümlerini öndürijileriň taslama boýunça 15 göterimden az
bolmadyk hususy seridelerini goýmak şerti bilen karzlaşdyrylýar.
Bu göz öňünde tutulýan ýeňillikli karzy almak üçin üpjünçilik hökmünde şu
aşakdaky emläkleriň görnüşlerini we beýlekileri alnyp bilner.
 Emlägiň girewi
 Bank kepilligi ýa-da üçünji tarapyň zamunlygy.
 Girew emlägi hökmünde, karz serişdeleriniň hasabyna alnan (satyn
alnan mallardan we guşlardan gaýry) we Türkmenistana getirilen emläk
hyzmat edip biler.
 Türkmenistanyň Prezidentiniň 2012-nji ýylyň 20-nji iýulynda çykaran
“Kiçi we orta telekeçiligi maliýe taýdan goldamak hakynda” 12446-njy
Karary esasynda Türkmenistanyň banklarynyň kiçi we orta telekeçilige
degişli taraplara karzlary bermeginiň tertibine laýyklykda karzlary
bermek;
Telekeçileri we edara görnüşli hususy taraplary karzlaşdyrmak, ýyllyk 5
göterimden şu aşakdaky möhletler bilen amala aşyrylýar:
 Maýa goýum taslamalary üçin 10 ýyla çenli;
 Dolanyşyk serişdelerini almak üçin 1 ýyla çenli.
Karzlaşdyrmaga şu aşakdaky maksatlary göz öňünde tutýan maýa goýum
taslamalary degişlidir: senagat önümleriniň önümçiligini ösdürmek, bar bolan
önümçilikleri gurnamak, giňeltmek, durkuny täzelemek we tehniki taýdan gaýtadan
enjamlaşdyrmak, şol sanda kiçi-önümçilik üçin enjamlary, kiçi göwrümli tehnikalary,
çig mallary, ýarym çig mallary satyn almak;

Karzlar ýokarda agzalan işjeňligi maliýeleşdirmek üçin telekeçileriň maliýe
goýum taslamasyna 15%-den az bolmadyk hususy serişdelerini goýmak şerti bilen
berilýär.
Bu ýeňillikli karzlary almak üçin aşakdaky resminamalar zerurdyr;
1) karz almak üçin arza;
2) fiziki şahslar üçin – şahsyýetini tassyklaýan resminamalar salgyt hasabyna
goýulandygy
hakynda
şahadatnamanyň
nusgasy;
hasaba
alyş
şahadatnamasynyň we patentiň (eger ulanylýan kadalaşdyryjy hukuk
namalarynda göz öňünde tutulan bolsa), şeýle hem işiň ygtyýarnama almaga
degişli görnüşleri boýunça ygtyýarnamanyň göçürme nusgalary;
3) hususy telekeçi bolan şahsy adamyň girdejileri üçin salgyt boýunça
beýannama;
4) ýuridik şahslar üçin – döwlet tarapyndan bellige alnandygy we salgyt hasabyna
goýulandygy hakynda şahadatnamalaryň nusgalary; şeýle hem işiň
ygtyýarnama almaga degişli görnüşleri boýunça ygtyýarnamanyň göçürme
nusgalary;
5) soňky hasabat senesi üçin balans we geçen 3 (üç) ýyl üçin balans;
6) peýdalar we ýitgiler hakynda hasabat;
7) karzyň hasabyna maliýeleşdiriljek maýa goýum taslamalaryň iş meýilnamasy;
8) karzy ulanmak bilen bagly şertnamalaryň we hasap sypatnamalaryň göçürme
nusgalary;
Alynjak karz bilen ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilyän taslamanyň amala
aşyryljak ýerine eýeçilik etmek we ondan peýdalanmak hukugyny tassyklaýan
resminamalar, ýa-da mellek ýerini, binany (önümçilik sehi, ammary we ş.m.)
ulanmak baradaky kärende şertnamalary (kärende şertnamalarynyň hereket edýän
möhletleri, soralýan karzyň möhletine laýyk bolmalydyr).
Zerurlyk ýüze çykan ýagdaýynda goşmaça resminamalar talap edilip bilner.
Bu göz öňünde tutulýan ýeňillikli karzy almak üçin üpjünçilik hökmünde şu
aşakdaky emläkleriň görnüşlerini we beýlekileri alnyp bilner.





Emlägiň girewini;
Bankyň ýa-da ätiýaçlandyryjy guramanyň kepilligini.
Üçünji tarapyň zamunlygy üpjünçiligiň goşmaça görnüşi bolup biler.
Girew emlägi hökmünde, karz serişdeleriniň hasabyna alnan (satyn alnan
mallardan we guşlardan gaýry) we Türkmenistana getirilen emläk
hyzmat edip biler.

Ýokarda bellenip geçilen ýeňillikli karzlary almak üçin Türkmenistanyň
«Türkmenistan» döwlet täjirçilik bankynyň Merkezi edarasyna we şahamçalaryna
ýüz tutup bilersiňiz!
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Merkezi edara
“Altyn Asyr”
şahamça
“Galkynyş”
şahamça
“Kesearkaç”
şahamça
“Köpetdag”
şahamça
“Bereketli”
şahamça
“Döwletli”
şahamça
“Diýar”
şahamça
“Gündogar”
şahamça

“Bagtyýarlyk”
şahamça
“Büzmeýin”
11
şahamça
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“Ahal”
şahamça
“Bäherden”
şahamça
“Tejen”
şahamça
“Lebap”
şahamça
“Amul”
şahamça
“Kerki”
şahamça
“Merw”
şahamça
“Sanjar”
şahamça
“Pendi”
şahamça

Aşgabat şäher
Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, Görogly köçesiniň 79-njy
jaýy
Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, Garaşsyzlyk şaýoly, 8-nji
jaýy
Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, Görogly köçesiniň 16-njy
jaýy
Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, Gündogar (1908)
köçesiniň 23-nji jaýy
Aşgabat şäheri, Köpetdag etraby, Parahat 4/2 ýaşaýyş
toplumy, 10 ýyl Abadançylyk köçesiniň 45-nji “A” jaýy
Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, B.Annanow (1916)
köçesiniň 110-njy “B” jaýy
Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Aba Annaýew köçesiniň
16-njy “A” jaýy
Aşgabat şäheri, Berkararlyk etraby, A.Nyýazow şaýolunyň
33-nji jaýy
Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, A.Nyýazow şaýolunyň
655-nji jaýy, “Altyn-Asyr” Gündogar bazarynyň “B”
bölüminiň B/183, 184 BG belgili otaglary
Aşgabat şäheri, Bagtyýarlyk etraby, Taslama köçesiniň 123nji jaýy
Aşgabat şäheri, Büzmeýin etraby, Abadan şaýolunyň 265-nji
jaýy
Ahal welaýat
Ahal welaýaty, Ak bugdaý etraby, Änew şäheri, Ç.Wellekow
köçesiniň 1-nji jaýy
Ahal welaýaty, Bäherden etraby, Bäherden şäheri, Beýik
Ýeňşiň 50 ýyllygy köçesiniň 33-nji jaýy
Ahal welaýaty, Tejen şäheri, A.Saryýew köçesiniň 10-njy
jaýy
Lebap welaýat
Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, S.A.Nyýazow
şaýolunyň 52-nji jaýy
Lebap welaýaty, Türkmenabat şäheri, Akdepe köçesiniň 1-nji
jaýy
Lebap welaýaty, Kerki şäheri, S.Nyýazow köçesiniň 28-nji
jaýy
Mary welaýat
Mary welaýaty, Mary şäheri, Mollanepes köçesiniň 45-nji
jaýy
Mary welaýaty, Baýramaly şäheri, Altyn Asyr köçesiniň 42nji jaýy
Mary welaýaty, Tagtabazar etraby, Tagtabazar şäherçesiniň
Magtymguly köçesiniň 21-nji jaýy

Tel.
44-02-68
48-19-31
94-67-60
43-27-93
47-11-27
43-12-11
34-78-14
41-03-41
23-78-43
44-02-52
33-36-63

44-03-74
44-03-77
44-03-83
44-02-97, 800422-3-20-27
44-03-13, 800422-3-90-70
44-03-27, 800444-2-53-02
44-03-36, 800522-6-00-23
44-03-46, 800564-6-27-48
44-03-71, 800568-5-16-00

Balkan welaýat
“Balkan” Balkan welaýaty, Balkanabat şäheri, 197-nji ýaşaýyş jaý
21
şahamça
toplumy
“Türkmenbaşy” Balkan welaýaty, Türkmenbaşy şäheri, A.Magtymowa
22
şahamça
köçesiniň 4-nji jaýy
“Altyn Dag” Balkan welaýaty, Gumdag şäheri, 7-nji ýaşaýyş jaýlar
23
şahamça
Toplumy
24

26

“Serdar”
şahamça
“Daşoguz”
şahamça

44-03-86, 800222-7-28-95
44-03-92, 800543-2-21-79
44-03-95, 800241-2-31-67

Balkan welaýaty, Serdar şäheri, Türkmenbaşy köçesiniň 7-nji 44-03-89, 800“A” jaý
246-5-38-47
Daşoguz welaýat
Daşoguz welaýaty, Daşoguz şäheri, 10 ýyl Abadançylyk
köçesiniň 13-nji jaýy

44-03-98, 800322-5-32-35

