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АҚШ ҚАЗАҚСТАН  
МОДЕРНИЗАЦИЯСЫН ҚОЛДАЙДЫ  

 

23 маусымда Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевқа АҚШ президенті Дональд 
Трамптан құттықтау жеделхаты келіп түсті. Америкалық көшбасшы қазақстандық әріптесін 
лауазымға сайлануының бірінші жылдығымен құттықтап, оның модернизациялау бағытын 
жоғары бағалады.  
Америка ұлтының атынан Д.Трамп Қ.Тоқаевқа заманауи сын-қатерлер жағдайында 
бейбітшілікті нығайту, тұрақты даму және қауіпсіздікті сақтау ісінде табыс тіледі. АҚШ 
Президенті Қазақстанның COVID-19-мен күрестегі шешуші іс-қимылдарының дәйектілігі мен 
уақтылы екендігін атап, бірлескен күш-жігер арқылы пандемиядан кейінгі экономикалық 
дағдарысты еңсеруге ниет білдірді. 
Сонымен қатар, американдық көшбасшы өз жолдауында өз елінің Қазақстанмен екіжақты 
стратегиялық серіктестікті тереңдетуге дайын екендігін мәлімдеді. 
Жолдаудың соңында АҚШ Президенті қазақстандық әріптесіне зор денсаулық, амандық 
және үлкен табыс тіледі. 
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ӨЗБЕКСТАН МЕН ТҮРКИЯ ӨЗАРА ТИІМДІ 
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ НЫҒАЙТПАҚ 

 

22 маусымда Өзбекстан Республикасы Премьер-Министрінің орынбасары Сардор Умурзаков 
Түрік Республикасының вице-президенті Фуат Октаймен екіжақты сауда-экономикалық және 
инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі кеңейтудің қазіргі жай-күйі мен өзекті бағыттарын 
талқылады. 
Тараптар инвестициялар тарту, сыртқы сауда айналымын арттыру, көлік және әлеуметтік-
гуманитарлық салалардағы ынтымақтастық саласындағы сенімді қатынастардың жүйелі 
сипатын қанағаттанушылықпен атап өтті. Түрік тарапына өкпені жасанды желдетудің 50 
аппаратын жеткізгені үшін жеке ризашылық білдірді. 
Келіссөздер барысында көлік саласындағы өзара іс-қимылға ерекше көңіл бөлінді. Көлік 
дәліздерінің өткізу қабілетін арттыру халықаралық сауда мен елдер арасындағы экономикалық 
әріптестікті дамытуда маңызды рөл атқаратыны атап өтілді. Айта кету керек, екі ел арасындағы 
жүк тасымалының көлемі 2019 жылы 1,2 млн тоннаны құрады, өсім өткен жылмен 
салыстырғанда 22% құрады. Жүк ағынының барлық көлемінің 85% - ы Автомобиль көлігіне 
тиесілі. 
Тараптар Өзбекстаннан Түркияға осы жылдың наурыз айынан бастап «Баку-Тбилиси-Карс» 
темір жолы арқылы 8 блок-пойыздың жөнелтілуіне оң баға берді. Сондай-ақ, осы бағыт 
бойынша блок-поездарды бірлесіп іске қосуды ұйымдастыру арқылы өзара жүк тасымалы 
көлемін ұлғайту есебінен осы бағытты пайдалануды қарқындатудың перспективалық тетіктері 
талқыланды. 
Келіссөздер қорытындысы бойынша ынтымақтастықтың талқыланған бағыттары аясында 
бірлескен бастамаларды одан әрі ілгерілету туралы келісімге қол жеткізілді. 
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ТҮРКМЕНСТАН ТАТАРСТАНДА  
ӨКІЛДІК АШУДЫ ЖОСПАРЛАУДА 

 

26 маусымда Түркменстанның Қазандағы бас консулы Атадурды Байрамов Татарстанның 
Инвестицияларды дамыту агенттігінің басшысы Талия Минуллинамен кездесуінде 
Түркменстан Татарстан Республикасында (РФ) сауда өкілдігін ашуы мүмкін екенін айтты. 
«Біз үшін түркмендік-ресейлік қарым-қатынастар басым болып табылады», – деді бас консул. 
Атадурды Байрамов Түркменстандағы тауар айналымы өсіп, оның үлкен үлесі Татарстанға 
тиесілі екенін атап өтті. Осыған байланысты ол Түркменстан Татарстанда Сауда өкілдігін ашу 
үшін жұмыс істеуге дайын екенін айтты. 
Айта кету керек, 2019 жылдың тоғыз айының қорытындысы бойынша Түркменстан мен 
Татарстанның сыртқы сауда айналымы 65 миллион АҚШ долларын құрады. 
Түркменстан мен Татарстан мұнайды барлау, мұнай өндіру, газ тасымалдау, автомобильдер, 
авиация және кеме жасау, энергетика, химия өнімдерін жеткізу, фармацевтика, медицина, 
құрылыс, АӨК, инновациялық және ақпараттық технологиялар сияқты бағыттарда 
ынтымақтасады. 
Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың маусым айында «Туркменхимия» мемлекеттік концерні 
мен «КЭР-Холдинг» Басқарушы компаниясы ЖШҚ арасында Түркменстанның химия 
саласын бірлесіп дамыту туралы Меморандумға қол қойылған болатын. 
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ТҮРКИЯДА АККУЮ АЭС-НІҢ ЕКІНШІ 
ЭНЕРГОБЛОГЫНЫҢ ІРГЕТАСЫ ҚАЛАНДЫ 

 

26 маусымда Түркия Республикасының Энергетика және табиғи ресурстар министрі Фатих 
Донмез "Аккую" АЭС-нің алғашқы энергоблогын Түркия республиканың құрылғанының 100 
жылдығына туралап, 2023 жылы пайдалануға беру жоспарланып отырғанын мәлімдеді. Бұл 
мәлімдеме Мерсин провинциясындағы болашақ АЭС құрылыс алаңына барған кезде 
жасалды. 
Түркия Энергетика министрлігінің басшысы сондай-ақ елдің оңтүстігіндегі «Аккую» АЭС 
екінші энергоблогының іргетасы қалағанын хабарлады. «Барлық 4 энергоблок пайдалануға 
берілгеннен кейін, осы нысанда 15-16 мың адам жұмыспен қамтылады», – деді Ф.Донмез. 
Естеріңізге сала кетейік, Түркия мен Ресей арасындағы Мерсин провинциясының «Аккую» 
алаңында атом электр станциясын салу және пайдалану саласындағы ынтымақтастық 
жөніндегі үкіметаралық келісімге 2010 жылы қол қойылған болатын. 
Бірінші түрік АЭС жобасы жалпы қуаты 4800 мегаватт ВВЭР-1200 реакторлары бар төрт 
энергоблокты қамтиды. АЭС салу және 2023 жылға дейін пайдалануға беру жоспарлануда. 
Құрылыс құны 20 миллиардтан астам долларға бағаланады. 
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ӘЗЕРБАЙЖАНДА МЕМЛЕКЕТТІК  
РӘМІЗДЕР МУЗЕЙІ АШЫЛДЫ  

 

25 маусымда Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиев Мингячевир 
қаласында Мемлекеттік рәміздер музейінің ашылуына қатысты. Іс-шара барысында И.Әлиевке 
музейде қойылған экспонаттар туралы ақпарат берілді. 
Атап айтқанда, құрылысы осы жылдың сәуір айында аяқталған Мемлекеттік рәміздер 
мұражайының көрме залы 9 бөлімнен құрылғаны хабарланды. Мұнда түрлі кезеңдерге 
жататын Әзербайжанның Ұлттық Ғылым Академиясының Тарих музейі дайындаған 
карталары, ортағасырлық жауынгерлердің мүсіндері, орта ғасыр кезеңіндегі Әзербайжан 
мемлекеттері мен хандықтарының тулары, XIX ғасырдағы әзербайжан қалаларының 
елтаңбасы, көне металл тиындар, қағаз ақшалар қойылған. 
Музей экспонаттары арасында Әзербайжан КСР елтаңбасы мен жалаулары, әскери 
қызметшілердің салтанатты киім нысандары мен Қарулы Күштердің жауынгерлік тулары, 
жалпыұлттық көшбасшы Гейдар Әлиев пен мемлекет басшысы Ильхам Әлиевтің 
инаугурациясын бейнелеген фотосуреттер, Мемлекеттік рәміздер туралы пікірлер, пошта 
маркалары, ордендер, медальдар, құрмет атақтарының төсбелгілері ұсынылған. 
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БҰҰ ЖАНЫНДАҒЫ ҚЫРҒЫЗСТАННЫҢ ТҰРАҚТЫ 
ӨКІЛІ ЛАҢКЕСТІККЕ ҚАРСЫ КҮРЕС 

МӘСЕЛЕЛЕРІН ТАЛҚЫЛАДЫ 

 

25 маусымда Нью-Йорк қаласында БҰҰ жанындағы Қырғыз Республикасының Тұрақты өкілі 
Миргүл Молдоисаева БҰҰ Бас хатшысының орынбасары және БҰҰ Лаңкестікке қарсы күрес 
басқармасының басшысы Владимир Воронковпен (UNOCT) кездесті. 

Бейнеконференция форматында өткен кездесу барысында Қырғызстанның UNOCT-пен 
ынтымақтастығының өзекті мәселелері бойынша пікір алмасылды. Атап айтқанда, Орталық 
Азия аймағында БҰҰ-ның Жаһандық лаңкестікке қарсы стратегиясын іске асыру, оның 
ішінде лаңкестіктің алдын алу және оған қарсы тұру жөніндегі мемлекеттердің әлеуетін 
күшейту шаралары мен осы саладағы БҰҰ жүйесінің рөлін күшейту мәселелері талқыланды. 

Тараптар сондай-ақ, Қырғызстан мен БҰҰ-ның лаңкестікке қарсы күрес мәселелерімен 
айналысатын бөлімшелері арасындағы жоспарланған ынтымақтастық іс-шараларын, сонымен 
қатар Қырғызстан делегациясының БҰҰ-ның 2020 жылғы 6-10 шілде аралығындағы 
виртуалды терроризмге қарсы апталығына қатысуын талқылады. 
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