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“Dehqonobod kaliy zavodi” АJ ning maqsadi, rivojlantirish strategiyasi 
 

Korxonaning asosiy maqsadi Qashqadaryo viloyatidagi Tepaqoʻton konining 
silьvinit rudalarini qayta ishlash asosida ishlab chiqarish quvvatini yiliga 600 ming 
tonnaga yetkazgan holda kaliyli oʻgʼitlar ishlab chiqarishni koʻpaytirish hamda yangi 
ish oʻrinlari yaratishdan iborat. Hududning mehnatga layoqatli aholisining yuqori 
bandligini, jamiyatning samarali va barqaror iqtisodiy rivojlanishini, uning ijtimoiy 
himoyasini hamda jamiyat aʼzolarining manfaatini taʼminlashdan iborat. 

Oʻzbekistonda kimyo sanoatini yanada rivojlantirish Respublikani ijtimoiy-
iqtisodiy rivojlantirishning ustuvor vazifalaridan biri sifatida belgilangan. 

2019-yil 3-aprelda Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining “Kimyo sanoatini 
yanada isloh qilish va investitsiya jozibadorligini oshirish chora-tadbirlari toʻgʼrisida”gi 
PQ-4265-son qarori bilan «Oʻzkimyosanoat» АJ faoliyatida ishlab chiqarish 
quvvatlarini kengaytirish va modernizatsiya qilish, bazaviy mahsulotlarni qayta 
ishlashni yanada chuqurlashtirish, mavjud aktivlardan oqilona foydalanish va 
boshqarishning zamonaviy usullarini joriy qilishning asosiy yoʻnalishlarini amalga 
oshirish boʻyicha yoʻl xaritasiga muvofiq jamiyatda 2 ta investitsion loyihani amalga 
oshirish rejalashtirilgan. 

Qarorda quyidagilarni nazarda tutuvchi kimyo tarmogʼida islohotlarni bosqichma-
bosqich amalga oshirish boʻyicha chora-tadbirlar belgilangan: 
  tarmoqning ayrim korxonalari aktivlarini mahalliy va xorijiy investorlarga sotish 
orqali amaldagi ishlab chiqarishlarni modernizatsiya qilish va kengaytirishga toʻgʼridan-
toʻgʼri investitsiyalarni jalb etishni ragʼbatlantirish; 
  «Oʻzkimyosanoat» АJ tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish va jamiyat 
boshqaruvi organlarining mustaqilligi va masʼuliyatini oshirishga qaratilgan korporativ 
boshqaruvning zamonaviy uslublarini joriy etish; 
  kimyo tarmogʼi korxonalarining faoliyati samaradorligini oshirish va moliyaviy 
holatini yanada yaxshilash 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-fevraldagi “Kimyo sanoati 
korxonalarini yanada isloh qilish va moliyaviy sogʼlomlashtirish, yuqori qoʻshimcha 
qiymatga ega kimyo mahsulotlari ishlab chiqarishni rivojlantirish chora-tadbirlari 
toʻgʼrisida”gi PQ-4992-son qaroriga muvofiq “Oʻzkimyosanoat” АJ ning salmoqli 
ulushini kim oshdi savdosiga qoʻyish boʻyicha tizimli ishlar olib borilmoqda. 

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 10-oktabrdagi “Kimyo va gaz-
kimyo sanoatini strategik rivojlantirishning maqsadli dasturini tasdiqlash toʻgʼrisida” gi 
PQ-388 sonli qarori bilan tasdiqlangan “Texnologik klasterlarni tashkil etish va 
rivojlantirish, kimyo sanoatida transformatsiya jarayonlarini davom ettirish boʻyicha 
yoʻl xaritasi” ga muvofiq jamiyatning ustav kapitalidagi (fondidagi) «Oʻzkimyosanoat» 
АJ ulushini 2023-yilning 1-yarmigacha boʻlgan muddatda xususiylashtirish yuzasidan 
tegishli tadbirlarni amalga oshirish nazarda tutilgan. 

 
Kelgusida quyidagilar amalga oshirish koʻzda tutilgan: 

• kaliyli oʻgʼitlar ishlab chiqarish boʻyicha ishlab chiqarish quvvatlarini 
modernizatsiya qilish va texnik qayta jihozlash, rudani qayta ishlash quvvatlarini yiliga 
2 400 ming tonnaga yetkazish; 
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• yiliga 180,0 ming tonna quvvatga ega granulali kaliy xlorid ishlab chiqarishni 
tashkil etish. 
• yiliga 120,0 ming tonna kaliy sulfat ishlab chiqarishni tashkil etish. 
 

“Dehqonobod kaliy zavodi” AJ joylashgan hududning atmosfera havosining 
ifloslanish darajasi PDK meʼyoridan oshmasligini nazorat qilish maqsadida jamiyat 
tomonidan atmosfera havosini salmoqli ifloslantirish manbalaridan namunalar olish va 
tahlil qilish boʻyicha avtomatik stantsiyalar va ularga tutash hududlarni statsionar 
kuzatish punktlari bilan bosqichma bosqich jihozlash rejalashtirilgan. 

 
Tegishli normativ huquqiy hujjatlar bilan quyidagi havolalar orqali tanishish 

mumkin: 
https://lex.uz/pdfs/4271630 
https://lex.uz/pdfs/5288160 
https://lex.uz/ru/pdfs/6231852 
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