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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ МЕН ҚАЗАҚСТАННЫҢ 
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТІ ЫНТЫМАҚТАСТЫҚТЫҢ 

ӨЗЕКТІ МӘСЕЛЕЛЕРІН ҚАРАCТЫРДЫ

7 мамырда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиеев Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевпен телефон 
арқылы сөйлесті.

Көшбасшылар Екінші дүниежүзілік соғыстағы фашистік Германияны Жеңіс 
Күнімен, сондай-ақ жақындап келе жатқан Ид-аль-Адха (Рамазан хайит, Ораза айт, 
Рамазан байрам) қасиетті мерекесіне байланысты жылы құттықтауларымен алмасты. 
Олар екі бауырлас халыққа шын жүректен бейбітшілік, амандық және өркендеуін 
тіледі.

Әңгімелесу барысында өзбек-қазақ көпжоспарлы ынтымақтастығының өзекті 
мәселелері талқыланып, Орталық Азиядағы ахуал жөнінде пікір алмасылды.

Түрлі деңгейдегі белсенді және жемісті екі жақты байланыстардың арқасында 
қамтамасыз етілетін өзара іс-қимылдың оң серпіні қанағаттанушылықпен атап 
өтілді.

Ағымдағы жылдың басынан бастап тауар айналымы 28% өсті. Өткен айда шека-
ралас аймақтағы Халықаралық сауда-экономикалық ынтымақтастық орталы ғының 
құрылысы басталды.

Инвестициялық және инфрақұрылымдық басым жобаларды бірлесіп дайындау 
және жүзеге асыру, оның ішінде Үшқұдық-Қызылорда автожолы мен теміржолы 
және Түркістан-Ташкент жүрдек теміржол желісі салынады.

Өзбекстан Президенті мен Елбасылар бауырлас халықтар мен елдер арасындағы 
ғасырлар бойы қалыптасқан достықты, тату көршілікті, сенім мен серіктестікті 
нығайту үшін кең ауқымды және өзара тиімді ынтымақтастықты одан әрі дамытудың 
маңыздылығын атап өтті.
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5 мамырда Қырғыз Республикасының Президенті Садыр Жапаров елдің жаңа Кон-
ституциясына, сондай-ақ «Қырғыз Республикасының Конституциясы туралы» Қырғыз 
Республикасының тиісті Заңына қол қойды. Қол қою рәсімі «Ала-Арча» мемлекеттік 
резиденциясында өтті.

Естеріңізге сала кетейік, Қырғызстанның жаңа Конституциясы бойынша референ-
дум осы түркі елінде 2021 жылғы 11 сәуірде өтті.

Нәтижесінде сайлауға қатысқан азаматтардың 79% -дан астамы жаңа Конституцияға 
дауыс берді.

Қырғызстандағы жаңа Негізгі заңға сәйкес Басқару формасы Парламенттен Прези-
дентке өзгерді.

ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ЕЛДІҢ ЖАҢА 
КОНСТИТУЦИЯСЫНА ҚОЛ ҚОЙДЫ
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ТҮРКИЯ ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ТӘЖІКСТАН 
АРАСЫНДА ДЕЛДАЛ БОЛУҒА ДАЙЫН

3 мамырда Түркия Ұлы Ұлттық Жиналысының (Парламентінің) төрағасы Мұстафа 
Шентоп Түркия астанасы Анкара қаласында Түркітілдес елдер Парламенттік 
Ассамблеясы Кеңесінің Бас хатшысы Алтынбек Мамаюсуповпен кездесу өткізді.

Кездесу барысында М.Шентоп Түркия Қырғызстан мен Тәжікстан арасында 
туындаған келіспеушіліктерді ұзақ мерзімді реттеуге өз үлесін қосуға дайын екенін 
айтты.

«Қырғызстан мен Тәжікстан біз үшін бауырлас және достас екі ел. Біз туындаған 
проблемаларды ұзақ мерзімді реттеу үшін шаралар қабылдауды қолдаймыз. Түркия 
осы бағытта барлық қажетті күш - жігерді жұмсауға дайын»,  – деді ЖНСТ спикері.

Оның айтуынша, мәселені шешуге көмектесумен қатар, Анкара қырғыз-тәжік 
шекарасындағы соңғы оқиғалардың нәтижесінде зардап шеккендерге көмек көрсетуге 
дайын.

М.Шентоп Бішкек пен Душанбе арасында бұдан бұрын қол жеткізілген атысты 
тоқтату туралы уағдаластықтың тұрақты сипатқа ие болатынына сенім білдірді.

Өз кезегінде А.Мамаюсупов Қырғызстан мен Тәжікстан арасындағы жанжалды 
жағдайды тез арада жоюға және бейбіт процесті іске қосуға үміт білдірді. «Қырғызстан 
халқы үшін бұл үдеріске ТүркПА мен Түркияның қатысқаны өте маңызды. Қырғыз 
халқы әрқашан Түркия тарапынан қолдау сезінді. Алдағы уақытта да осылай 
болатынына сенімдімін», –  деп атап өтті А.Мамаюсупов.
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6 мамырда Әзербайжан Республикасының Энергетика министрлігі мен жапондық 
TEPSCO компаниясы арасында босатылған аумақтарда «жасыл» энергетикалық аймақ 
құру туралы келісімге қол қойылды.

Келісім «жасыл» энергетикалық аймақ құрудың тұжырымдамасы мен бас жоспарын 
әзірлеуді көздейді. 

«Әзербайжанның босатылған аумақтарының жаңартылатын энергетикалық әлеуетін 
(жел, күн, гидро және геотермалдық, биоэнергетикалық) тиімді пайдалану мақсатында 
энергияны басқарудың заманауи тәсілдері негізінде энергия тиімді технологиялар құру 
жоспарлануда. Сонымен қатар, осы жоба аясында халықаралық тәжірибені, энергия 
мен энергиямен жабдықтау сұранысын зерттеу, сондай-ақ жаңартылатын энергия 
көздерін бірыңғай энергия көзіне интеграциялау жоспарлануда», – делінген Әзербайжан 
министрлігінің хабарламасында.

TEPSCO компаниясы Әзербайжанда «Солтүстік-1» және «Солтүстік-2» электр 
станцияларын салу жобаларын іске асыруға қатысты. Ол сондай-ақ әлемнің 90-нан астам 
еліндегі жобаларға қатысты және «жасыл» энергия саласында халықаралық тәжірибеге 
ие.

Естеріңізге сала кетейік, 2021 жылғы 3 мамырда Әзербайжан Президенті Ильхам 
Әлиев оккупациядан босатылған Әзербайжан аумағында «жасыл» энергия аймағын 
құру жөніндегі шаралар туралы өкімге қол қойды.

ЖАПОН ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ КОМПАНИЯСЫ 
ӘЗЕРБАЙЖАННЫҢ АЗАТ ЕТІЛГЕН 

АУМАҒЫНА КЕЛЕДІ
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ҚАЗАҚСТАН ӘСКЕРИ ДРОНДАРДЫ 
ШЫҒАРУДЫ БАСТАДЫ

7 мамырда «Қазақстандық авиациялық Индустрия» ЖШС («ҚАИ» ЖШС) базасында 
SKYALRK-1LEX пилотсыз ұшу жүйелерін әскери мақсаттар үшін құрастыру жөніндегі 
кәсіпорынның және осы ұшу аппараттарын сервистік қызмет көрсету орталығының 
салтанатты ашылу рәсімі өтті.

Қызыл лентаны Қазақстан Қарулы Күштері Құрлық әскерлері бас қолбасшысының 
орынбасары генерал-майор Александр Әшіров қиып, Республика Қарулы Күштерінің 
қорғаныс қабілетін арттыруға қабілетті жаңа өндіріске бастама берді.

SKYLARK 1-LEX пилотсыз ұшу моделі – бұл 3 сағаттық ұшу кезінде тәуліктің кез-
келген уақытында және 40 км қашықтықта жоғары сапалы бейне деректермен қамтамасыз 
ету үшін армияның маневрлік бөлімшелеріне қажет жоғары тиімді құрылғы.

Мұндай аппарат өзінің тиімділігін көрсете отырып, әлемнің 25 елінде қолданылады. 
Бұдан басқа, дронның жедел ұшу сағаттарының саны – 100 мыңнан астам.

Кәсіпорынның ашылуына Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің, 
«Қазақстан инжиниринг» Ұлттық компаниясының, Ұлттық қорғаныс университетінің 
өкілдері, сондай-ақ әртүрлі әскери қызметшілер қатысты.
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ТҮРКІМЕНСТАН ӘМУДАРИЯ БОЙЫНДАҒЫ 
БӨГЕТТІ НЫҒАЙТАДЫ

30 сәуірде Президент Гурбангулы Бердімұхамедовтың басшылығымен Түркіменстан 
Министрлер Кабинетінің өткен отырысы аясында түркімен көшбасшысына Лебап 
уәлаятындағы Әмудария өзенінде орналасқан Düýeboýun су қоймасының Сұлтан Санжар 
бөгетін нығайту жобасы ұсынылды. Бұл елді сумен жабдықтауды жақсартуға ықпал 
етуі мүмкін екендігі атап өтілді.

Түркімен мемлекетінің басшысы ұсынылған ақпаратпен танысып, Министрлер 
Кабинеті Төрағасының орынбасары Эсенмырат Оразгелдиевтің бастамасын қолдай 
оты рып, осы жобаны мақұлдады. Сонымен қатар, Г.Бердімұхамедов Өзбекстан Рес-
публикасымен өтеулі жер пайдалану туралы қосымша шарт жасасуға тапсырма берді.

Су қоймалары жүйесінің басты мақсаты Түркіменстан мен Өзбекстанның барлық 
уәлаяттарын суару және ауыз сумен қамтамасыз ету болып табылады. Негізгі бөгетке 
жалпы қуаттылығы 150 МВт болатын 6 гидроагрегат орнатылды.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін Г.Бердімұхамедов жауапты тұлғаларға егіншілік 
алқаптарын сумен жабдықтау жүйесін жаңғыртумен айналысуды тапсырған болатын.
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