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DFF - Ak Gap Hojalyk jemgyýeti  
 
 

 

 

Taslamanyň beýany 

Taslama PET preformalaryny we towlanýan gapajyklary öndürýän enjamlary kämilleşdirmek 

üçin 2 500 000 amerikan dollaryny (“Taslama”) maliýeleşdirmekden ybarat.  

 
Taslamanyň maksady  

Taslamanyň esasy maksady PET preformalaryny taýýarlaýan enjamlary kämilleşdirmek üçin 

pul serişdelerini maliýeleşdirmek, bu bolsa täze görnüşli, has ýeňil preformalary, şeýle hem 

towlanýan gapajyklary öndürmeklige mümkinçilik berer.  

 
Geçiş tapgyryna täsiri 

ETI 80 

 
1. Taslama Karz Pul Alyja öz önümçiligini täzeden enjamlaşdyryp, has ýeňil PET 

preformalaryny we gapajyklary öndürmeklige mümkinçilik berer. Bu bolsa ulanylýan çig mal 

üçin çykdajylary azaltmaga we harydyň Bäsdeşlik hilini ýokarlandyrmaga ýardam eder.  
2. Taslamanyň çäklerinde kompaniýa towlanýan gapajyklaryň önümçiligini ýokarlandyryp 

biler. Önümçiligiň ýokarlanmagy bolsa towlanýan gapajyklary goňşy döwletlere eksport 

etmeklige mümkinçilik döreder, şeýle hem olaryň hemme taraplaýyn hiliniň ýokarlanmagyna 

ýardam eder.   

 
 

Ýurdy:       TÜRKMENISTAN 

Taslamanyň belgisi:      52145  

Önümçilik ulgamy:      Agrobiznes (Oba hojalyk önümçiligi)    

Habarnamanyň görnüşi:     HUSUSY 

Daşky Gurşawy Goramak boýunça derejesi:  C 

Kesgitlenen tassyklama senesi:     2020-nji ýylyň 23-nji iýuny 

Ýagdaýy:       Tassyklanan 

PSD iňlis dilinde çap edilen senesi:    2020-nji ýylyň 06-nji iýuly 
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Müşderi hakynda maglumat  

 
“AK GAP” hojalyk jemgyýeti  

Hojalyk jemgyýeti “Аk Gap” (“Аk Gap”, “Kompaniýa” ýa-da “Karz alyjy”) Türkmenistanda PET 

preformalaryny öndürýän öňdebaryjy kompaniýa bolup durýar we onuň 50% maýa goýumly, 

bölünip aýrylan şahamçasy “Тürkmen Penjire” kompaniýasy hem PWH profillerini öndürýän 

ýerli öndüriji bolup durýar we bilelikde olar “Topar” diýlip atlandyrylýar.    

 
ÝTÖB-yň maliýeleşdirme möçberi 

2,500,000.00 ABŞ dollary  

2,5 mln. ABŞ dollaryna barabar uzak möhletleýin esasy karz pul möçberi Toparyň iri 

çykdajylaryny maliýeleşdirmeklige niýetlenýär.     

 
Taslamanyň umumy bahasy 

3,500,000.00 ABŞ dollary 

Taslamanyň umumy bahasy 3 500 000 ABŞ dollary bolup, olardan 2 500 000 ABŞ dollary 

Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky tarapyndan üpjün edilýär, galan 1 000 000 ABŞ 

dollary bolsa Karz alyjynyň öz hasabyndan üpjün edilýär.    
 

Daşky Gurşaw we Sosial Meseleleriň Gysgaça Mazmuny 
 
Ekologiki we sosial syýasat boýunça C 20190 kategoriýasyna degişli edildi. Kompaniýa Bank 
bilen uzak möhletiň dowamynda işleşip gelýär, we şu güne çenli onuň işiniň netijeleri 
kanagatlanarly diýlip hasaplanýar. Soňky on ýylyň dowamynda Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş 
Banky özüniň Kompaniýa  bilen aragatnaşyklarynyň düýpli ekologiki we sosial meseleleriniň 
seljerişini geçirdi we netijede saglygy goramak we howpsuzlyk meselelerine aýratyn üns berýän 
hemmetaraplaýyn ekologiki we sosial iş meýilnamasy düzüldi. Şol döwürden başlap, 
Kompaniýa ÝTÖB-nyň umumy talaplarynyň berjaý edilişi, şeýle hem Daşky gurşaw we sosial 
işlere degişli meýilnamanyň (ESAP) berjaý edilişi hakynda hasabatlary tabşyrýar. Daşky gurşaw 
we sosial işler babatda meýilnamanyň (ESAP) ähli bentleri diýen ýaly Kompaniýa bilen 
ylalaşylan möhletlerde ýerine ýetirildi. Alkogolsyz içgileri we çüýşede suwlary öndürýän birnäçe 
iri dünýä kompaniýalaryň üpjün edijisi bolup, Kompaniýa berk talaplarynyň berjaý edilmegini 
üpjün etmek üçin birnäçe ekologiki we sosial auditlerderden geçýär.    

 

Tehniki hyzmatdaşlyk  

Taslama maliýeleşdirmek we ösüş boýunça orta kärhanalar  sektory – ÝB (Merkezi Aziýa üçin 
maýa goýumlar gory IFCA) tarapyndan berilýän tehniki hyzmatdaşlygy (ТС) hem öz içine alýar. 
Tehniki hyzmatdaşlygyň pul serişdeleri ýuridiki barlagyň çykdajylarynyň bölekleýin öwezini 
doldurar.  
 

Goşmaça 
Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky maliýeleşdirmegi ýerli bazarda ýetmezçilik edýän ABŞ 
dollarynda, 3 ýyl möhletleýin hödürleýär. Bu möhlet bolsa ýerli bazarda bar bolan başga 
tekliplerden has uzak möhletli we amatly bolup durýar.   
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Kompaniýa bilen habarlaşmak üçin maglumatlar 

Orazmämmet Annagurbanow  

akgap69@gmail.com 

+993 12 295 772 
Hojalyk Jemgyýeti  “Ak Gap” 171 Täze Zaman Aşgabat Türkmenistan.  

 

Taslama Resminamalaryň Gysgaça Mazmuny (TRGM)  

2020-nji ýylyň 06-njy iýulynda täzelenendir 

 

Degişli maglumatlar  

Taslama Çarçuwasy    

 Çarçuwa: Göni Maliýeleşdirme Mehanizmy OKS  
Framework: Direct Finance Framework SME 

 

2015-nji ýylyň 13-nji martynda çap edildi  

 

Geçiş barada düşünje  

ÝTÖB-nyň geçişiň täsirini kesgitlemek boýunça çemeleşmesi barada goşmaça maglumaty şu 
ýerde tapyp bilersiňiz.  

Işewürlik üçin mümkinçilikler 

Işewürlik mümkinçilikler ýa-da satyn alynmalar babatda müşderi kompaniýa ýüz tutmagyňyzy haýyş 
edýäris.  

Ýewropanyň Täzeleniş we Ösüş Banky bilen iş mümkinçilikleri boýunça (satyn alynmalar bilen 
bagly bolmadyk) habarlaşmak üçin: 

Telefon: +44 20 7338 7168;  

E-Mail: projectenquiries@ebrd.com  

 
Döwlet pudagyndaky taslamalar üçin ÝTÖB-nyň satyn alynmalary bilen tanyşyň 

Telefon: +44 20 7338 6794  

E-mail: procurement@ebrd.com   

Umumy soraglar  

Aýratyn soraglar boyunça ÝTÖB-nyň maglumat haýyşhamasy üsti bilen ýüz tutup bilersiňiz.  

 

 

 

mailto:akgap69@gmail.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/projects/psd/direct-finance-framework.html
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=1395237866249&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout
mailto:projectenquiries@ebrd.com
http://www.ebrd.com/pages/workingwithus/procurement.shtml
mailto:procurement@ebrd.com
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Ekologiýa we Sosial syýasaty (ESS) 

 
 
Ekologiýa we Sosial syýasatynda (ESS) we degişli Netijelilik Talaplarynda (NT), “ekologiki howpsuz 
we durnukly ösüşe” ýardam bermek boýunça ÝTÖB-nyň özüne degişli bolan jogapkärçiligi ýerine 
ýetirmekligiň ugurlary görkezilen. ESS we NT milli kanunçylykda talap edilýän jemgyýetçilige habar 
we maslahat berilmegi müşderileriň tarapyndan berjaý edilmegi, şeýle hem esasan müşderiniň  
 
 
taslamany ekologiýa we sosial taýdan ýerine ýetirilişi bilen bagly gyzyklanýan taraplaryň aladalaryny 
we şikaýatlaryny kabul edip çözmek maksady bilen arz-şikaýatlara serediş mehanizmini döretmek 
üçin ýörite düzgünleri öz içine alýar.       
Taslamanyň ekologiki we jemgyýetçilik howpunyň we täsiriniň häsiýetine we göwrümine baglylykda, 
ÝTÖB gerek bolan halatynda öz müşderilerinden, goşmaça,  taslamalaryň netijesinde ýüze çykýan 
howpy we täsiri barada maglumatlary aýan etmeklerini, ýa-da gyzyklanýan taraplar bilen manyly 
maslahatlary geçirmeklerini we olaryň soraglaryna öwrenip jogap bermeklerini talap edýär.      
ÝTÖB-nyň bu meselä degişli tejribesi barada has takyk maglumat ESS-da kesgitlenen.   

Dogryçyllyk we laýyklyk  

ÝTÖB-nyň Gözegçilik Bölümi, ýokary halkara tejribesine laýyklykda Bankyn ähli alyp barýan işleri, 
dogryçyllygyň ýokary standartlaryna laýyk gelýändigini üpjün edip dogry dolandyryşa ýardam edýär.   
Bankyň dogruçyllygyna howp döredip ýa-da at-abraýyna zeper ýetirip biljek taslamalaryň öňüni 
almak maksady bilen, Bankyň ähli müşderileri degişli barlagdan geçirilýär. Ýüze çykan meseleler 
taslamanyň bahalandyrma döwründe aýan edilip çözülse, onda Bank  alyp barýan işlerini 
dogruçyllyk bilen alyp barylýandygyny üpjün etmegiň iň netijeli usuly diýip hasap edýär. Bankyň 
Gözegçilik Bölümi bankyň dogruçyllygyny goramak işlerini alyp barmakda esasy orny eýeleýär, 
şonuň bilen hem, taslamalary maliýeleşdirilenden soň dörap biljek töwekgelçiliklere gözegçilik 
etmekde ýardam berýär.  
Mundan başga-da, Bankyň Gözegçilik Bölümi ÝTÖB tarapyndan maliýeleşdirilýän taslamalarda 
galplyk, korrupsiýa we bikanunçylyk barada tassyklamalary derňemeklige jogapkärçilik çekýär. Kim 
bolsada, Bankyň işgäri ýa-da başga, galplyk ýa-da korrupsiýa barada güman ýüze çykan halatynda 
Bankyň Gözegçilik Bölümine degişli compliance@ebrd.com  elektron poçtasyna hat üsti bilen 
hasabat ugratmaklygy hökmanydyr. Hasabatda ähli mälim edilen meseleler, Bankyň Gözegçilik 
Bölümi tarapyndan barlag üçin serediler. Ähli hasabatlar, şol sanda hem anonimler, hökmany 
ýagdaýda serediler. Hasabatlar Bankyň ýada Bankyň iş alyp barýan döwletleriniň islendik dilinde 
tabşyrylyp bilner. Tabşyrylan maglumatyň halal-wyždanly bolmagy hökmanydyr.   

Maglumata Ygtyýarlylyk Syýasaty (MYS)  

Bankyň strategiýasy, syýasaty we alyp barýan işleri bilen tanyşdyryp olar barada düşünjeleri 
ýokarlandyrylmak maksady bilen 2020-nji ýylyň 01-nji ýanwaryndan güýje gireninden başlap 
Maglumata Ygtyýarlylyk Syýasaty (MYS) ÝTÖB-nyň maglumaty nähili aýan edýändigini we 
gyzyklanýan taraplar bilen maslahatlary nähili geçirýändigini kesgitleýär. 
ÝTÖB-nyň web saýtynda, haýsy maglumatlaryň elýeterdigini bilmek üçin, Maglumata Ygtyýarlylyk 
Syýasaty sahypamyza girip bilersiňiz.  
Maglumat boýunça aýratyn talaplaryňyzy ÝTÖB-nyň maglumat haýyşnama üsti bilen talap edip 
bilersiňiz.  

 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
mailto:compliance@ebrd.com
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/public-information-policy.html
https://www.ebrd.com/eform/information-request
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Taslama boýunça arz-şikaýat bermekligiň mehanizmi  

Eger, ekologiki, sosial ýa-da jemgyýetçilik maglumaty aýan etmek boýunça meseleleri Müşderi ýa-
da Bank bilen (mysal üçin, Müşderiniň Taslama derejesinde arz-şikaýatlara seretmek mehanizminiň 
ýa-da Bankyn ýolbaşçylary bilen gönümel işleşmek üsti bilen) çözmek boýunça tagallalar üstünlikli 
bolmasa, onda aýratyn şahslar we guramalar ÝTÖB-nyň Hasabat bermeklik Mehanizminiň üsti bilen 
öz meselelerini çözmäge synanyşyp bilerler.    
Hasabat bermeklik mehanizmi, Taslamanyň zyýan beren (ya-da zyýan berip biljek) hasap edilýän 
meselelerini özbaşdak öwrenýär. Mehanizmiň maksady: ekologiýa, sosial we jemgyýetçilik 
maglumaty aýan etmek boýunça meseleleri çözmek üçin Taslama gyzyklanma bildirýän taraplaryň 
arasynda gepleşik geçirilmegine ýardam bermek; Bank öz Ekologiki we Sosial Syýasatyny ýa-da 
Maglumata Ygtyýarlyk Syýasatynyň Taslama degişli düzgünnamalary berjaý edýändigini 
tassyklamak; şeýle hem, mümkin boldugyndan, syýasatlary ýerine ýetirilmeýän ýagdaýlary ýok 
etmek, we şunuň bilen birlikde geljekde Bank tarapdan berjaý edilmesizligiň öňüni almakdan ybarat 
bolup durýar.  
Biziň web-sahypamyzda, gizlin onlaýn formanyň üsti bilen - elektron poçta, poçta ýa-da telefon 
arkaly arz-şikaýaty nahili tabşyryp bolýandygyny öwrenip bilersiňiz. Biz Siziň arz-şikaýatlary 
tabşyrmak we olara seretmek bilen bagly soraglaryňyza jogap berip we aladalaryňyzy ara alyp 
maslahatlaşmaga taýýar. Arzaçylaryň şahsy maglumatlary olaryň isleglerine görä gizlin galyp biler.  
2020-nji ýylda täze mehanizmiň Ýolbaşçysy bellenenden soň, işlere seretmekligiň tertibini 
kesgitlemek üçin täzeden seredilen Taslama boýunça hasabat bermekligiň Syýasaty we 
Gollanmasy güýje girjekdigine Siziň ünsüňizi çekýäris.  
 

https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/strategies-and-policies/access-to-information-policy.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/submit-a-complaint.html
mailto:pcm@ebrd.com
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html
https://www.ebrd.com/work-with-us/project-finance/project-complaint-mechanism/pcm-evolution.html

