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ҚАЗАҚСТАН ОПЕК+ БӘТУАЛАСТЫҒЫН ҚОЛДАДЫ  

 

12 сәуірде Қазақстан Республикасының Энергетика министрі Нұрлан Ноғаевтың қатысуымен 
ОПЕК+ мұнай өндіретін елдердің министрлерінің кезектен тыс отырысы өтті. 
Кездесу барысында Н.Ноғаев Қазақстан бұрынғыдай сындарлы диалогты қолдап, әлемдік 
нарықтағы қиын жағдайды ескере отырып, өз кезегінде мұнай өндірісін ұжымдық қысқартуға 
қатысуға дайын екенін айтты. 
Айта кетсек, ОПЕК+ мүше елдерінің, сондай-ақ ОПЕК+ мүше емес елдердің министрлерінің 
вебинарынан кейін 1 мамырдан бастап екі айда мұнай өндірісін тәулігіне 9,7 млн баррельге 
қысқарту туралы келісімге қол қойылды. 
Естеріңізге сала кетсек, ОПЕК мұнай өндіруді қысқарту туралы келісімге 2016 жылдың 10 
желтоқсанында қол қойылып, төрт рет (соңғы рет - 2019 жылдың 1 шілдесінде – тоғыз айға) 
ұзартылған.  
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТҮРКИЯ АЗАМАТТАРДЫ 
ЕКІЖАҚТЫ ЭВАКУАЦИЯЛАУ МӘСЕЛЕСІН 

ТАЛҚЫЛАДЫ 

 

16 сәуірде Қырғызстанның Сыртқы істер министрі Шыңғыс Айдарбеков пен Түркияның 
Сыртқы істер министрі Мевлют Чавушоглының бейнеконференциясы өтті. 
Бейнеконференция барысында екі елдің Сыртқы істер ведомстволарының басшылары 
екіжақты ынтымақтастықтың өзекті мәселелерін, сондай-ақ Түркі кеңесі мемлекет 
басшыларының 2020 жылғы 10 сәуірдегі бейнесаммитінің нәтижелерін жан-жақты іске 
асыруды талқылады, деп хабарлайды Қырғызстан СІМ-нің баспасөз қызметі. 
Ш.Айдарбеков коронавирустық пандемиямен күресте бірлескен практикалық өзара іс-қимыл 
жасау қажеттілігіне назар аударды. Тараптар екі елдің медициналық қызметтерінің арасында 
COVID-19 емдеу және алдын-алу бойынша онлайн және басқа консультациялар өткізу үшін 
тікелей өзара әрекеттесудің маңыздылығын атап өтті. 
Сонымен қатар, Қырғызстан мен Түркияның Сыртқы істер министрлері екі елдің азаматтарын 
өзара эвакуациялау үшін чартерлік рейстерді ұйымдастыруды талқылады. 
Ш.Айдарбеков М.Чавушоглыға Түркия билігінің тұрақты рейстердің қайта іске қосылуына 
дейін виза немесе тұру мерзімінен асқан Қырғызстан азаматтарына айыппұл салмау туралы 
шешімі, сондай-ақ түрік тарапының қырғыз тарапына COVID-19 қарсы күресте көрсеткен 
жан-жақты қолдауы үшін алғыс білдірді. 
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ӨЗБЕКСТАН АЛҒАШҚЫ ЖЕЛ ЭЛЕКТР 
СТАНЦИЯСЫН ҚАРАҚАЛПАҚСТАНДА САЛМАҚ 

 

Өзбекстандағы қуаттылығы 100 МВт жел электр станциясы Қарақалпақстанның Караузяк 
ауданында салынады. Энергетика министрлігі, Инвестициялар және сыртқы сауда министрлігі, 
сондай-ақ Өзбекстан Республикасы Қаржы министрлігі жанындағы Мемлекеттік-жеке меншік 
әріптестікті дамыту агенттігі жаңа объектінің құрылысына тендер жариялап, жеке электр 
энергиясын өндірушілерге нысандарды дамытуға, қаржыландыруға, салуға, иеленуге және 
пайдалануға қатысуға шақырады. 
Жел энергетикасы жобасына алғашқы тендер Еуропалық қайта құру және даму банкінің 
қолдауымен, жалпы қуаттылығы 1 ГВт жел электр станцияларын салу туралы ынтымақтастық 
туралы келісім аясында жүзеге асырылады. 
Қарақалпақстанның Караузяк ауданында жел электр станциясы мен соған сәйкес 
инфрақұрылым салу үшін алаң таңдалды. Қазіргі уақытта алаңда экологиялық зерттеулер мен 
құстардың көші-қонын зерттеу жұмыстары жүргізілуде. 
Сондай-ақ, бірінші электр станциясының алаңына жақын жерде жалпы қуаттылығы 200 МВт 
жел электр станциясын салу жоспарлануда. Осы жобаны жүзеге асыру үшін ұқсас тендер 
өткізіледі. 
Жоба Өзбекстан Республикасының Үкіметі жүзеге асыратын жаңғыртылған энергия көздерін 
тарту бойынша ауқымды стратегиясының бөлігі болып табылады. 
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ТҮРКМЕНСТАНДА ДСҰ БАҚЫЛАУШЫ 
МӘРТЕБЕСІН АЛУ МӘСЕЛЕСІ ТАЛҚЫЛАНДЫ  

 

15 сәуірде Түркменстанның Сыртқы істер министрлігінде өткен отырыста елге бақылаушы 
мәртебесін беру процесін қарқындату мәселесі талқыланды. 
Талқылау барысында Түркменстан мен ДСҰ арасындағы ынтымақтастықты кеңейту бойынша 
жұмысты жалғастыру үшін қажетті шаралар айтылды. Сондай-ақ, ведомстволардың 2019 
жылы атқарған жұмыстары туралы есеп тыңдалды. 
Өз тарапынан, ДСҰ отырысқа қатысушылар таныстырған Түркменстанның сауда-
экономикалық саясатына шолу жасады. Сондай-ақ Түркменстанда елдердің ДСҰ-ға кіруін 
зерттейтін Үкімет комиссиясының арнайы құрамы құрылды деп хабарланған. 
Отырысқа Түркменстанның министрліктері мен мемлекеттік органдарының өкілдері қатысты. 
Айта кетсек, Түркменстан ДСҰ тетіктеріне баса назар аудара отырып, заңнаманы жетілдіру 
және сауда рәсімдерін жеңілдету бойынша кешенді шараларды жүзеге асыруда. ДСҰ-ға кіру 
негізінен Түркменстанның әлемдік нарықтарда бәсекеге қабілетті бағыттарының дамуын 
жеделдетеді. 
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ТҮРКИЯ – СOVID-19 КОРОНАВИРУСПЕН 
ЖАҺАНДЫҚ КҮРЕСТЕ НЕГІЗГІ ОЙЫНШЫ 

 

Transatlantic Leadership Network зерттеу орталығының вице-президенті Саша Топеричтің 
сәрсенбі күні Вашингтондағы The Hill газетінің электронды нұсқасында жарияланған 
мақаласында Түркияның коронавирустық (Сovid-19) пандемияның жаңа түрімен жаһандық 
күресте негізгі ойыншы екендігі туралы жауапты мәлімдеме жасады. 
С.Топерич Түркия билігі қауіпті вирустың алдын-алу және тараудың алдын-алу шараларын 
елде алғашқы инфекция анықталғаннан кейін келесі күні бастағанына назар аударды. Оның 
ішінде барлық оқу орындары жабылды. 
Анкара көптеген Еуропа елдерінің алдында Сovid-19-ға қарсы шаралар қабылдады. Елде 
қорғаныс құралдарының өндірісі ұлғайды және медициналық маскалардың ақысыз таратылуы 
ұйымдастырылды, – деді С. Топерич. 
«Миллиондаған босқындардың көтерілісі, жойқын жер сілкінісі сияқты ауқымды сынақтардан 
өткен Түркияның пандемиямен күресуге дайын болғандығы таңқаларлық емес», – делінген 
мақалада. 
Сондай-ақ, автор індетке қарсы күресте 88 ел Түркиядан көмек сұрағанын және Анкара 
қазірдің өзінде 33 мемлекетке, оның ішінде Италия, Испания, Ұлыбритания және Балкан 
аймағының бірнеше еліне медициналық көмек жібергенін еске салды. 
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МАЖАРСТАН БАКУ ТРАНЗИТІНІҢ ТИІМДІЛІГІН 
ЖОҒАРЫ БАҒАЛАДЫ 

 

Мажар Daily News Hungary басылымы  Мажарстанның Сыртқы және сауда министрі Питер 
Сийяртоның Қытайдан өз еліне бағытталған Баку транзитіне берген жоғары бағасы туралы 
хабарлады. 
Басылым Бакудың Будапештке ұшатын коронавируспен күресуге арналған медициналық 
тауарларды жылдам өңдеуге сендіретінін атап өтеді. Атап айтқанда, Бакуде жедел қарқынмен 
қайта тіркеуден өткен тағы 6 әуе кемесі Мажарстан астанасына қонды деп хабарланған. 
Әзербайжан тарапы бортында медициналық жүгі бар Мажарстанға ұшатын ұшақтар тез арада 
рәсімделеді деп сендірді. Бұл туралы П.Сийярто өзінің Facebook-тегі парақшасында 
Экономика министрі Микаил Джаббаровпен келіссөздерінен кейін хабарлады. 
Сонымен қатар П.Сийярто Баку әуежайының Қытайдан Мажарстанға қорғаныс маскаларын 
жеткізудің транзиттік маршруттарының бірі ретінде маңызды рөлін атап өтті. 
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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫНЫҢ 
ҒЫЛЫМИ ЕҢБЕКТЕРІН ЕРКІН ОҚУҒА МҮМКІНДІК 

ЖАСАЛДЫ 

 

Халықаралық Түркі академиясы шығарған кітаптарды онлайн режимде еркін оқуға шешім 
қабылдады. Академияның ресми сайтындағы http://twesco.org/kitap «Кітаптар» бөліміне 
жүзден астам еңбек ешқандай шектеусіз ашық оқуға орналастырылды. Алдағы уақытта 
қолжетімді кітаптардың қатары толықтырыла беретін болады. 
Онлайн кітаптар қазақ, түрік, әзербайжан, ағылшын, қырғыз, орыс, моңғол, сонымен қатар 
өзге де бірнеше туыс халықтардың тілінде жарық көрген. 
 Кітаптар түркі дүниесінің тамырын тереңнен тартқан тарихын, мол әдеби мұрасын, тарихи-
жазба ескерткіштер мен түркі тілдері бойынша зерттеулерді, түбі бір туыс елдердің 
этнографиясы, фольклоры мен салт-дәстүрі туралы еңбектерді қамтиды.  
Сонымен қатар, веб-сайттың «Журналдар» бөлімінен Академия шығаратын ғылыми-
танымдық «GLOBAL-Turk», «Алтаистика, түркология, моңғолистика» басылымдары мен апта 
сайын жарияланатын «Turkic Weekly» электрондық бюллетенінің барлық сандарымен 
танысуға мүмкіндік бар. 
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