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ТҮРКИЯ ПРЕЗИДЕНТІ ТҮРКІ 
АКАДЕМИЯСЫНЫҢ БЮДЖЕТІНЕ АУДАРЫМДАР 

ТУРАЛЫ ХАТТАМАҒА ҚОЛ ҚОЙДЫ

26 наурызда Түркия Республикасының Президенті Режеп Тайып Ердоған Әзер
байжан, Қазақстан, Қырғызстан және Түркия (Венгрия бақылаушы мәртебесіне ие) 
мүше болып табылатын Халықаралық Түркі академиясының бюджетіне міндетті 
жар налар төлеу туралы хаттамаға қол қойды. Бұл туралы түрік «Resmi gazete» 
хабарлады.

Халықаралық Түркі академиясына мүше мемлекеттер – Әзербайжан, Қазақстан, 
Қырғызстан және Түркия – тараптармен келісілген уағдаластықтарға сәйкес міндетті 
жарналар төлейтінін атап өткен жөн.

Академияға Құрылтайшы Мемлекеттердің бірі ретінде Түркиядағы процестердің 
аяқталғаны дипломатиялық арналар арқылы хабарланатын болады. Осыдан кейін 
Хаттама 30 күн ішінде күшіне енеді.
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27 наурызда Қырғызстан Республикасының ПремьерМинистрі Улукбек Марипов 
Өзбекстан Республикасына жұмыс сапары аясында Өзбекстан Республикасының Прези
денті Шавкат Мирзиёевпен кездесті.

Кездесу барысында Ш.Мирзиёев қырғызөзбек достық және стратегиялық серіктес
тік қатынастарының, сондайақ барлық салаларда қарқын алып жатқан өзара тиімді 
ынтымақтастықтың дәйекті түрде нығаюына терең қанағаттанушылық білдірді.

У.Марипов Өзбекстан Президентіне жылы қабылдағаны үшін алғысын білдіріп, Қыр
ғызстан Президенті Садыр Жапаровтың сәлемі мен ізгі тілектерін жеткізді.

Қырғызстан ПремьерМинистрі Үкімет басшылары деңгейінде өтетін Қырғызстан 
мен Өзбекстан арасындағы екіжақты ынтымақтастық жөніндегі бірлескен үкіметара
лық комиссияның отырысы сауда, инвестициялар, ауыл шаруашылығы, көлік және 
логистика, туризм және басқа да бағыттар саласындағы перспективалы жобаларды іл
герілетудің тиімді тетігі болып табылатынын айтты.

Ол сондайақ Үкіметаралық комиссияның нәтижелерін қанағаттанушылықпен атап 
өтті және Қырғыз Республикасының екі бауырлас елдердің арасындағы ауқымды және 
өзара тиімді саудаэкономикалық ынтымақтастықты кеңейту бойынша бірлескен прак
тикалық шараларды жүзеге асыруға дайын екендігін атап өтті.

ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕМЬЕР-МИНИСТРІ 
ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІМЕН КЕЗДЕСТІ
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ТҮРКІМЕНСТАН ЖӘНЕ IRENA
ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫ ЖАНДАНДЫРУДЫ 

ТАЛҚЫЛАДЫ

Түркіменстанның Сыртқы істер министрінің орынбасары Бердынияз Мятиев 
пен халықаралық жаңартылатын энергия көздері агенттігінің (IRENA) бас дирек
торы Франческо ЛаКамера онлайн режимінде жаңартылатын және баламалы энер
гия көздерін ұтымды пайдалану саласындағы ынтымақтастықты жандандыру 
мәселелерін талқылады.

Келіссөздер барысында айтарлықтай әлеуеті бар өзара диалогтың нәтижелілігі 
атап өтілді. Осылайша, түркімен тарапы Агенттіктің халықаралық, өңірлік деңгей
лерде өткізетін ісшараларына, оның ішінде IRENA ассамблеясының сессияларына 
да белсенді қатысады.

Жаңартылатын энергия көздерін одан әрі дамыту, сондайақ энергетикалық қауіп
сіздікті қамтамасыз ету және энергия үнемдейтін инновациялық техноло гияларды 
ұлттық экономиканың түрлі салаларына интеграциялау мақсатында Түркіменстанда 
«Түркіменстанда жаңартылатын энергетиканы дамытудың 2030 жылға дейінгі 
ұлттық стратегиясы» бекітілді.



4

Turkic Weekly #219                                                                                                     International Turkic Academy

26 наурызда Қырғыз Республикасының Энергетика және өнеркәсіп министрі Қуа
нышбек Тұрдыбаев Ташкентте өткен 9шы қырғызөзбек үкіметаралық кеңесінің қо
рытындылары туралы айта келе, Қырғызстан мен Өзбекстан Қамбарата ГЭС2 бірлесіп 
салатынын хабарлады. Бұл туралы журналистерге «Кабар» КНИА хабарлады.

Қ.Тұрдыбаевтың айтуынша, өзбек әріптестерімен келіссөздер нәтижесінде Қамбар
ата ГЭС2 құрылысы жобасы бойынша түсіністікке қол жеткізілді.

«... Біз жол картасын дайындадық, бүгін біз жобаның техникалықэкономикалық 
негіздемесін жаңарту мәселелерін талқылаймыз. Сонымен бірге біз ынтымақтастықтың 
шарттарын пысықтай бастаймыз және келісім жобасын дайындаймыз. Яғни, мұның 
бәрі алдынала жасалған жұмыстар. Біз оларды белсендіруге келістік. Біз қандай да бір 
нұсқаға келеміз деп үміттенеміз », – деді министр.

Сонымен қатар, Қ.Тұрдыбаев бұл жағдай инвестициялық келісім нәтижесінде іске 
асырылатын бірлескен қырғызөзбек жобасы туралы сөз болып отырғанын атап өтті.

«Бұл келісімде біз инвестициялау және басқа да аспектілерге қатысты барлық 
мәселелерді келісеміз. Бұл толық ауқымды келісім болады, ол нақты инвестицияларды 
қарастырады», – деп толықтырды Министр және жобаны маусымға алдын ала дайындау, 
ал шілдеде келісімге шығару жоспарланғанын атап өтті.

ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ӨЗБЕКСТАН БІРЛЕСІП 
ҚАМБАР-АТА ГЭС-2 САЛАДЫ
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ҚАЗАҚСТАН КАСПИЙДЕГІ КЕМЕ ҚАТЫНАСЫ 
ҚАУІПСІЗДІГІН АРТТЫРАДЫ

Қазақстан Республикасы Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі 
Каспий теңізінің өз секторында кеме қатынасы қауіпсіздігін арттыру бойынша шаралар 
қабылданып жатқанын хабарлады.

2021 жылдың ақпан айында Қазақстан Парламенті Мәжілісінің (төменгі палата) депу
таттары 2007 жылғы «Суға батқан кемелерді алып тастау туралы Найроби конвенциясын 
ратификациялау туралы» заң жобасын мақұлдады.

Конвенцияны ратификациялау Каспийдің қазақстандық секторында кеме қатынасы 
қауіпсіздігін арттыруға бағытталған және суға батқан кемелерді тез және тиімді жою 
және теңіз апаттарының салдарын жою үшін алдын алу құқықтық тетігін жасайды.

Осы жылдың басында Қазақстанның Индустрия және инфрақұрылымдық даму 
министрі Бейбіт Атамқұлов конвенцияны ратификациялау қажеттілігі Каспийдегі кеме 
қатынасы қарқындылығының артуына байланысты екенін атап өтті.

Конвенция Халықаралық теңіз ұйымының қолдауымен қабылданды. Бүгінгі күні 
оған 53 мемлекет қосылды.
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ӘЗЕРБАЙЖАН КЕН ОРЫНДАРЫНДА ГАЗ 
КОНДЕНСАТЫНЫҢ ҚОРЫ ТАБЫЛДЫ

Әзербайжанның SOCAR мемлекеттік мұнай компаниясының хабарлауынша, газ 
конденсатының қорлары әзербайжандық «ШафагАсиман» кен орындарында табылған.

«Каспий теңізінің Әзербайжан секторында орналасқан «ШафагАсиман» блогында 
бұрғыланған барлау ұңғымасында 7189 метр тереңдікте кешенді барлау жұмыстары 
жүргізіліп, газ конденсатының алғашқы қорлары табылды. Осылайша, кен орнында 
Фасила қабатын бұрғылау сәтті аяқталды.

«Сонымен бірге кен орнының қорын толық анықтау үшін құрылымның доғасы 
бағытында қосымша бағалау бүйірлік ұңғыманы бұрғылауға сәйкес инженерлік жобалау 
жүргізіледі», – делінген компания хабарламасында.

Естеріңізге сала кетейік, «ШафагАсиман» кен орны Бакуден оңтүстік
шығысқа қарай 125 км жерде орналасқан. Блок 1100 шаршы метр аумақты алып 
жатыр. Мұнда теңіз тереңдігі 650800 метр. «ШафагАсиман» құрылымы 1961 
жылы ашылды. 2010 жылғы 7 қазанда SOCAR мен BP «Каспий теңізінің Әзербайжан 
секторындағы «ШафагАсиман» теңіз блогының өнімдерін барлау, әзірлеу және бөлу 
туралы» келісімге қол қойды.

Келісімнің қолданылу мерзімі – 30 жыл, әрбір тараптың үлесі 50% мөлшерінде 
белгіленген.

Бұрғылау 2020 жылдың 11 қаңтарында басталды.
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