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 «ТҮРІК АҒЫНЫ»  
ГАЗ ҚҰБЫРЫ ІСКЕ ҚОСЫЛДЫ  

 

 
 
8 қаңтарда Ыстамбұлда (Түркия) «Түрік ағыны» газ құбырының іске қосылуының салтанатты 
рәсімі өтті. 
«Халидж» конгресс орталығында өткен салтанатты рәсімге Түркия президенті Реджеп Тайып 
Ердоған, Ресей президенті Владимир Путин, Сербия президенті Александр Вучич және 
Болгария премьер-министрі Бойко Борисов қатысты. 
Рәсімге қатысушылардың алдында Түркияның Энергетика және табиғи ресурстар министрі 
Фатих Донмез, сондай-ақ Ресейдің Энергетика министрі Александр Новак сөз сөйледі. 
Ф.Донмез «Түрік ағыны» Түркияны ресейлік газдың негізгі тұтынушысына айналдырып, 
транзиттік қауіптерді жоятынын айтты. 
В.Путин Ресей мен Түркия арасындағы ынтымақтастық екіжақты байланыстарға нұқсан 
келмей, барлық салада дамып келе жатқанын айтты. «Түркия орналасқан аймақта Түркия мен 
Ресейдің күш-жігеріне қарсы шиеленісті күшейту әрекеттері жасалуда», - деді Ресей басшысы. 
Путин 2019 жылы Ресей Түркияға шамамен 24 миллиард текше метр газ жеткізгенін еске 
салды. Содан кейін Түркия мемлекетінің басшысы сөз сөйледі. Президент Р.Т. Ердоған 
Ресеймен қарым-қатынасты жоғары бағалады. 
Шара соңында Анападағы «Русская» компрессорлық станциясы мен Түркиядағы Кыйыкейдегі 
қабылдау терминалымен видео байланыс орнатылды. Газ шұрасының символдық ашылуы 
болды. 
«Түрік ағыны» жобасы Қара теңіз арқылы Түркияның Еуропалық бөлігіне және одан әрі 
Греция шекарасына дейін газ құбырын салуды қарастырады. Құбырдың бірінші желісі газды 
түрік нарығына, екіншісі – Еуропаның оңтүстік және оңтүстік-шығыс нарықтарына жеткізуге 
арналған. 
Әр желінің тарту қабілеті жылына 15,75 млрд текше метр газды құрайды. 
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ҚАЗАҚСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ТАЯУ ШЫҒЫСТЫҢ 
ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ТУРАЛЫ КЕҢЕС ӨТКІЗДІ 

 

 
 

8 қаңтарда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев премьер-министрдің 
орынбасарымен, президент әкімшілігінің жетекшісімен, сыртқы істер мекемелерімен, 
сондай-ақ мемлекеттің әскери құрылымдарының басшыларымен жедел кеңес өткізді. 
Кездесудің тақырыбы Таяу Шығыстағы қазіргі жағдайы болды. Мекеме басшылары 
Президентке Таяу Шығыс аймағындағы қазіргі жағдай туралы баяндады. 
Қазақстан басшысы бұл ақпаратты естігеннен кейін экстремалды әдістерді қолдануға 
қарсылық білдірді және тараптарды барынша ұстамдылыққа шақырды. Қақтығыс 
жағдайын шешу үшін БҰҰ қауіпсіздік органдарының қатысуы және дипломатиялық 
алаңдарды пайдалану қажет,  – деп атап өтті президент. 
Қазақстан Президенті қақтығыс аймағында кезекшілік ететін ұйымдар мен елдің 
азаматтары үшін қауіпсіздікті барынша қамтамасыз етуді, сондай-ақ Қазақстанда жұмыс 
істейтін дипломатиялық миссиялардың, халықаралық өкілдер мен компаниялардың 
қауіпсіздігін күшейтуді тапсырды. 
Сонымен қатар, Қ.-Ж. Тоқаев мемлекет үшін қызығушылық тудыратын ақпаратқа 
аналитикалық көзқарастың орындылығын атап өтті. 
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ӘЗЕРБАЙЖАН МЕН ИРАН  
АРАСЫНДА АВТОМАГИСТРАЛЬ САЛЫНУДА 

 

 
Әзербайжан мен Иран арасындағы мемлекеттік шекараның екі жағында Астара деген атпен 
қалалар арасында автомобиль жолын салу басталды. Бұл жолдың ұзындығы шамамен 1,3 мың 
метрді құрайды. 
«Иран мен Әзербайжан арасындағы тауарлардың транзиті және азаматтардың тасымалы басты 
міндеттердің бірі болып табылады. Осыған байланысты қаланың сыртында жаңа шекара 
терминалы салынды», - деді Иранның жол және қала құрылысы министрінің орынбасары 
Хайрулла Хадеми. 
Айта кетсек, Ирандағы Солтүстік-Оңтүстік көлік дәлізі аясында тағы бір теміржол 
қарастырылған. Оның ұзындығы 163 шақырым болатын жүк Үндістанның Дели портынан 
Финляндия Хельсинки портына транзитті өткізуге мүмкіндік береді. 
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БІШКЕКТЕ МЕТРО  
ҚҰРЫЛЫСЫ БАСТАЛМАҚ 

 

 
 

Қырғызстан астанасы Бішкек қаласының мэриясы метро салу үшін канадалық 
«April Ekoj» компаниясымен келісімге қол қойды. 
Бішкек метросының екі тармағы Қырғызстан астанасының барлық географиялық 
нүктелерін біріктіреді. 
Канадалық «April Ekoj» компаниясы 2025 жылға қарай қаланың төрт бөлігін: «Қызыл» 
тармағы – Бішкектің шығыс және батыс аймақтарын, «Жасыл» тармағы – солтүстік және 
оңтүстік аймақтарын байланыстыратын екі метро желісін салуды өз мойнына алды. 
– Метро құрылысы биыл басталады деп жоспарлануда, жоба үш кезеңге бөлінген, 
олардың біріншісі шамамен миллиард доллар тұратын алғашқы 50 шақырымдық желіні 
салады. Бастапқы кезеңде елу станцияның ішінен 20-25 станцияны пайдалануға беру 
жоспарланған», – деді Бішкек қалалық мэриясының қала құрылысы саясаты және 
құрылыс бөлімінің бастығы Марат Бейшенбеков. 
Қала билігі метро желілері бойынша жолаушылар тасымалының артуын, автомобиль 
жолдарының трафигінің азаюын болжап, жобаның сәтті жүзеге асатынына үміттенеді. 
Бішкек қалалық әкімдігі алдағы уақытта жеке тасымалдаушылардан бас тартуды 
жоспарлап отыр. 
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ӨЗБЕКСТАН ЖАПОНИЯҒА  
УРАН ЭКСПОРТТАУ ТУРАЛЫ КЕЛІСТІ 

 

 
 
Өзбекстанда 2023-2030 жылдары Өзбекстан Жапонияға 1 миллиард доллардан асатын 
уран жеткізетіні туралы ақпарат жарияланды. Мұндай келісім Өзбекстан президенті 
Шавкат Мирзиёевтің 2019 жылғы желтоқсандағы Жапонияға мемлекеттік сапары 
аясында қол жеткізілді. 
Навой тау-кен металлургия комбинаты (НТКМК) мен «Marubeni» корпорациясы 
арасында 510,1 миллион долларға және Itochu корпорациясымен 636,4 миллион 
долларға уран жеткізуге ұзақ мерзімді келісімшарттарға қол қойылды.  
Жапондық компаниялар Азиядағы ең ірі компаниялар. Жапония ұзақ уақыттан бері 
Өзбекстанмен ынтымақтастықты дамытып келеді. 
Осылайша, уран жобалары саласындағы ынтымақтастық 2006 жылдан бастап жүзеге 
асырылып келеді. 2011 жылғы ақпанда Өзбекстан мен Жапония уран және сирек 
кездесетін металдар кен орындарын игеру бойынша экономикалық ынтымақтастықты 
кеңейту туралы меморандумға қол қойды. 
2006 жылдың аяғында НТКМК және жапондық Itochu корпорациясы 2007-2012 
жылдары жылына кем дегенде 300 тонна уран жеткізу туралы келісімге қол қойды.  
Қазіргі уақытта Өзбекстанда жеті шахта жұмыс істейді, 17 кен орны бар. 
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ТҮРКМЕНСТАН ЖАНАРМАЙЫ ЕҢ АРЗАН 
ҮЗДІК 10 ЕЛДІҢ ҚАТАРЫНА КІРДІ  

 

 
 
Белгілі болғандай, өткен 2019 жылдың қорытындылары бойынша Түркменстан жанармайы ең 
арзан 10 елдің қатарына кірді. Елде А-95 жанармайының бір литрі 1,5 манат (0,43 доллар) 
тұрады. 
Осы көрсеткіш бойынша Түркменстан Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында бірінші және 
әлемде сегізінші орын алады. Бұл туралы GlobalPetrolPrices.com. хабарлады. 
Бір литр жанармайды 0,46 долларға саудалаған Қазақстан тоғызыншы қатарға жайғасып,  
ТОП-10-ды Әзербайжан $ 0,47 көрсеткішімен аяқтайды. 
Өткен жылдың 30 желтоқсанында GlobalPetrolPrices.com жариялаған рейтингте Ресей 0,74 
доллармен жанармайдың төмен бағасы бойынша әлемдік державалардың арасында көш 
бастап тұр,  содан кейін АҚШ -  0.77 доллар және Қытай -  1,05 доллар. 
Бүкіл әлемде жанармайдың орташа бағасы литріне  1,12 доллар, Венесуэлада әлемдегі ең 
арзан жанармай литріне 0,001 доллар, ал ең қымбаты Гонконгта. Онда жанармайдың бір литрі 
2,32 доллар тұрады, деп жазады портал. 
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