
                                                                                              manatda

T/B  Ýerlenilmäne degişli emläkleriň ady
Ölçeg birligi 

(san, kg, litr 

we ş.m.)

Sany Bahasy Emläkleriň ýerlenýan söwda edarasy

1 2 3 4 5 6

1 0 0 0 0.00 0

1 "Toýota Kamry" 2001ý. san 1 100000.00
Türkmenabat şäheriniň Lebap şossesiniň 2-nji jaýynda ýerleşen "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek 

we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Türkmenabat komission dükany. Telefon belgisi 9-30-81

2 "Toýota Kamry" 2004ý. san 1 105000.00
Türkmenabat şäheriniň Lebap şossesiniň 2-nji jaýynda ýerleşen "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek 

we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Türkmenabat komission dükany. Telefon belgisi 9-30-81

3 "WAZ-21099" 2004ý. san 1 4 500.00
Türkmenabat şäheriniň Lebap şossesiniň 2-nji jaýynda ýerleşen "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek 

we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Türkmenabat komission dükany. Telefon belgisi 9-30-81

4 "Toýota Kamry" 1998ý. san 1 72 000.00
Türkmenabat şäheriniň Lebap şossesiniň 2-nji jaýynda ýerleşen "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek 

we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Türkmenabat komission dükany. Telefon belgisi 9-30-81

5 "Toýota Awalon" 2000ý. san 1 83 000.00
Türkmenabat şäheriniň Lebap şossesiniň 2-nji jaýynda ýerleşen "Türkmenawtoulaglary" agentliginiň awtoulag serişdelerini abatlamak, ýerlemek 

we olara enjamlaýyn hyzmat etmek boýunça önümçilik birleşiginiň Türkmenabat komission dükany. Telefon belgisi 9-30-81

1 Kreslo (Çagin-Türkiýe önümi) san 2 1569.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

2 Ofis mebeli (Çagin-Türkiýe önümi) toplum 1 2354.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

3 Ofis mebeli (Çagin-Türkiýe önümi) toplum 1 4706.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

4 Ofis mebeli (Çagin-Türkiýe önümi) toplum 1 5810.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

5 Ofis mebeliniň çekmesi (Çagin-Türkiýe önümi) san 1 6101.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

6 Surat Atly (Çagin-Türkiýe önümi) san 1 3137.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

7 Ýatylýan mebel (Çagin-Türkiýe önümi) toplum 1 9412.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

8 Ýatylýan mebel (Çagin-Türkiýe önümi) toplum 1 12027.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

9 Ýatylýan mebel (Çagin-Türkiýe önümi) toplum 2 1779.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

10 Ýatylýan mebel (Çagin-Türkiýe önümi) toplum 2 23705.00
Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şaýolunyň 51-nji jaýynda ýerleşýän  "Lebap" döwlet lomaý bölek söwda firmasyna degişli 51 

belgili komission dükany. Telefon belgisi 4-14-79

11 40 kg terezi san 1                120.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

12 Kir ýuwujy maşyn BEKO 91242 LC Turkiýe önümi san 1             1 846.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

13
“Kitchen” markaly, OTJ-010 modelli elektrik hojalyk smesiteli 

(blender), 220V, 1500W
san 1                832.93   

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

14 Blender Beko 3020 Türkiýede öndürilen san 1                400.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

15 Söwda stoly ir-iýmiş üçin 200*70*110 san 2             1 200.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

16 Wetrina gök önüm goýmak üçin 150*120*67 san 2             6 300.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

17 Stol öňi polkaly  55*55*95 san 1                500.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

18 Söwda polkasy 200*93*85 san 1             1 300.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

Türkmenistanyň Prezidentiniň 2002-nji ýylyň 23-nji awgustynda çykaran 5879 belgili kararyna laýyklykda gaýtadan işlenip taýýarlanan, Türkmenistanyň Maliýe ministriniň 2012-nji ýylyň 11-nji iýunyndaky 62-Ö belgili buýrugy bilen 

tassyklanan we Türkmenistanyň Adalat ministrligi tarapyndan 2012-nji ýylyň 23-nji iýulynda 658 san bilen bellige alnan, "Bahasy tölenilmän elden alnan, eýesiz galan hökmünde we miras almak hukugy boýunça döwlete geçen emlägi, 

şeýle hem miras almalylar ýok hökmünde gazna geçen emlägi we genji-hazynalary hasaba almagyň, olara nyrh kesmegiň, olary saklamagyň hem-de ýerlemegiň tertibi hakynda" Gollanma boýunça söwda edaralaryna ýerlenmäge berilen 

emläkleriň 2023-nji ýylyň 24-nji apreli ýagdaýyna Sanawy

                                                       Lebap welaýaty boýunça                                                                                       

Binalar we desgalar

Awtoulag we motoulag serişdeleri

Hojalyk tehnika we mebel enjamlary



19 Şkaf 2 çekmeli 7 asmaly 80*32*170 san 1             1 000.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

20
“Justa” markaly, TT300 modelli hojalyk elektrik toster, 230V, 

2200W
san 1             2 873.64   

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

21 Tozan soryjy LG markaly san 1                600.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

22 Ofis üçin iş kreslo "Kilyos" san 5                593.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

23
Reňkli telewizor markasy  VESTEL modelli 40 PFS 5000 w 

40"LED TV 17 MB   40
san 4             1 425.00   

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

24 Stol ölçegi 1,30*5,00*0,30 metr san 1             3 560.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

25
Ofis üçin medel toplumy "Wino" (toplumda L-görnüşli stol - 1 

sany, şkaf -1 sany, žurnal stoly -1 sany)
toplum 1             8 595.00   

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

26
Ofis üçin kursiler toplumy "Nitrone" (toplumda müdir kreslosy-

1 sany, muhman kreslosy -2 sany)
toplum 1             3 754.00   

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

27 Terezi 40 kg san 2                140.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

28 Ütük parta 720. Türkiýe önümi san 1                280.00   
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

29 Etiketkalary ýapyşdyrýan enjam. Hytaýda öndürilen. ulanylan san 1 25 620.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

30
Çanyň reduktory elektro hereketlendiriji 5,5 kw. ХLY5. 

ulanylan. Hytaýda öndürilen
san 8 1 430.00

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

1
Hp Kompýuter Toplumy (Monitor, Prossessor, Klawýatura, 

Myşka)
toplum 1 1100.00

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

2 Epson Printer san 1 2400.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

3 Hp Kompýuter Toplumy (Prossessor, Klawýatura, Myşka) toplum 1 1200.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

4 Los Komputer Toplumy toplum 1 1200.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

5
Kompýuter Toplumy Los (Monitor, Prossessor, Klawýatura, 

Myşka)
toplum 1 1500.00

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

6 Los Monitor  Skafyň Üstünde Karobkada san 1 280.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

7
Hp Kompýuter Toplumy (Monitor, Prossessor, Klawýatura, 

Myşka) 
toplum 1 1200.00

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

8 Printer  Etiketok san 2 1519.56
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

9 Skaner Strix - Kodow Datalogic 800I san 1 949.73
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

10
Kompýuter Toplumy Los (Monitor, Prossessor, Klawýatura, 

Myşka)
toplum 1 1200.00

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

11
Kompýuter Toplumy Los (Monitor, Prossessor, Klawýatura, 

Myşka)
toplum 2 1500.00

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

12 Router "Tp-Link" Markaly 2 Antenaly san 1 300.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

13
Kompýuter Toplumy Los (Monitor, Prossessor, Klawýatura, 

Myşka)
toplum 3 1200.00

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

14 Ganon  Atly Mf 211 Modelli Gara Ak Lazer Printer san 1 666.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

15 El Telefonlary Samsung Gara Reňkli san 3 50.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

16 Kartrij Mmc Gt-Hcf 283X san 1 120.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

17 Printer Hp  P1102 san 2 465.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

18 Priter Ncr 7197 Serias Ii Lan san 2 1361.27
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

Elektronika, kompýuter tehnika we telefonlar



19 Monitor Lcd Tvs 8",800*600,Belyý san 7 538.18
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

20 Stabilizator Ggd Nls. san 2 3 325.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

1 Ýeňsiz ýaşyl  açylyşda alynan köýnek kassirler üçin san 9 65.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýy, Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky "Lebapdaşarysöwda" 

daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

2 Žaket ýeňsiz gara ofisantlar üçin san 7 50.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýy, Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky "Lebapdaşarysöwda" 

daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

3 Köýnek oglanlar üçin san 50 30.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýy, Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky "Lebapdaşarysöwda" 

daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

4 Jalwar oglanlar üçin gara reňkli san 15 50.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýy, Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky "Lebapdaşarysöwda" 

daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

5 Fartuk aşpezler üçin ak reňkli san 4 30.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýy, Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky "Lebapdaşarysöwda" 

daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

1 Alýumin turba, ulanylan san 11 1 750.00
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

1
Çagalaryň oýun meýdançasy üçin ekranly oýnawajy Hoptop 

ölçegi 106*174*176 sm
san 1 22 365.00         

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

2
Çagalaryň oýun meýdançasy üçin ekranly oýnawaç Need for 

speed  ölçegi 103*185*198 sm
san 1 18 760.00         

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

3
Çagalaryň oýun meýdançasy üçin ekranly oýnawaç Need for 

speed  ölçegi 103*185*198 sm
san 1 17 570.00         

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

4
Çagalaryň oýun meýdançasy üçin ekranly oýnawajy Mario kard 

ölçegi 115*180*215 sm
san 1 18 340.00         

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

5
Çagalaryň oýun meýdançasy üçin ekranly oýnawaç Mughty 

moto ölçegi 100*200*210sm
san 1 5 110.00           

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

6
Çagalaryň oýun meýdançasy üçin stolda oýnalýan futbol 

oýnawajy ölçegi 115*140*96sm
san 1 4 200.00           

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

7
Çagalaryň oýun meýdançasy üçin awtoulag oýnawajy 

SPIDERMAN ölçegi 82*182*122sm
san 1 13 230.00         

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

8
Çagalaryň oýun meýdançasy üçin ekranly oýnawaç Mughty 

moto ölçegi 100*200*210sm
san 1 20 440.00         

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

9
Çagalaryň oýun meýdançasy üçin ekranly oýnawaç Smard kid  

ölçegi 60*100*130 sm
san 1 6 335.00           

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

10 Araba 2 gapakly haryt daşamak üçin metaldan san 1 450.00              
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

11
Söwda kärhanalary üçin “Ugur” markaly UDD300BKG modellli 

elektriki doňduryjy
san 1 5 741.26           

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

12
Jemgyýetçilik iýmit kärhanasy üçin “PIMAK” markaly, M77-4 

modelli tebigy gazda işleýän et bişiriji enjamy, ölçegi 

550x720x1080 mm

san 1 2 082.36           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

13
Jemgyýetçilik iýmit kärhanasy üçin “Pimak” markaly E-SS37 

modelli köpürjükli aýran taýynlaýjy we sowadyjy elektriki 

enjamy

san 1 4 125.45           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

14
Jemgyýetçilik iýmit kärhanasy üçin “Bogaziçi” markaly, BSH-

50 modelli hamyr ýogurma elektrik enjamy, 380V, 3,5kW
san 1 14 159.99         

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

15 Deneznyý Ýaşik Ncr Realpos Compoct san 1 569.84              
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

16 Skaner Datalogiç 3200Vsi san 1 1 519.56           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

17 Diaktiwator Cp Ix Chassis 4/6 Mode san 7 1 883.62           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

18 Diaktiwator Cp Vii Ii Pad(Na Stol) san 8 411.55              
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

19
Ulgam Blogy Gigabyty Gore 15/Ddr 3 4Gb/Hdd 500Gb Toshiba 

Int /Hdd Ssd 240 Gb/Dvd Rw/Vga Gt 2 Gb Ddr 

3/Keyboard+Mouse+Speaker,Hytay

san 1 2 942.00           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

Gurluşyk harytlary

Gaýry harytlary

Geýimler



20 Ştamp 15*30 san 2 64.29                
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

21 Ştamp 5*15 Tölendi san 1 62.77                
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

22 Merkuri 6 Gözli Udlinitel san 2 37.25                
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

23 Feskalnyý Registrator Nçr-Mebius 3K san 11 2 690.89           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

24 Priter Ncr 7197 Serias Ii Lan. san 2 1 361.27           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

25 Pos Klawiatura san 8 791.44              
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

26 Displeý Pokupatelýa-Monetnisa Viki Vision. san 8 538.18              
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

27 Pos -Monoblok Ncr Realpos 25,15''' san 2 6 097.23           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

28 Dopolnitelnyv Monitor Dlva Realpos 25,15'' san 2 1 741.16           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

29 Çaý Ojagy "Meşalla" Markaly san 1 2 400.00           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

30
Çagalaryň Oýun Meýdançasy Üçin Oýnawaç Awtobus Londan 

Bus  Ölçegi 80*180*160Sm
san 1 11 900.00         

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

31
Çagalaryň Oýun Meýdançasy Üçin Oýnawaç Awtoulag Mc 

Öueen  Ölçegi 102*180*90 Sm
san 1 13 055.00         

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

32 Tennis Stoly  274*153*75 san 1 1 600.00           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

33 El Terminaly Dsiс Zarýatkasy Bilen san 1 1 900.00           
 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

34 Piwo Guýujy Enjamyň Podşibnigi (Karuselniý) Cnp Hytaýda 

Öndürilen. 
san 1 5 250.00

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

35
Piwo Guýujy Enjamyň Podşibnigi (Karuselniý) Cnp Hytaýda 

Öndürilen 
san 1 3 500.00

 Türkmenabat şäheriniň S.A.Nyýazow şa ýolunyň 1-nji jaýynda ýerleşýän Lebap welaýat häkimliginiň hojalyk hasaplaşygyndaky 

"Lebapdaşarysöwda" daşary ykdysady birleşigi. telefon belgisi 7-47-66

Lebap welaýat Salgyt bölüminiň Hukuk işleri boýunça baş hünärmeni                                                                                           B.Işankulyýew


