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ӨЗБЕКСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ҚАЗАҚСТАНҒА  

КӨМЕК КӨРСЕТУГЕ ДАЙЫН ЕКЕНІН АЙТТЫ   

 

5 мамырда Өзбекстан Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёев Қазақстанға апаттың 

салдарын жоюға қажетті көмек көрсетуге дайын екендігін білдірді. 

«Өкінішке орай, Сардобадағы апат салдарынан көршілес Қазақстан Республикасы Түркістан 

облысының Мақтаралы ауданындағы елді мекендерді де су басты. Біз Қазақстан Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаевпен телефон арқылы сөйлесіп, бұл мәселені өзара түсіністікпен, ашық 

әрі кеңінен талқыладық. 

Біз бауырлас қазақ халқымен бір өзеннен су ішкен едік, біз туыс сияқты жақынбыз. Біз 

әрқашан жарқын сәттерде де, сынақ кезеңдерде де бір-бірімізді қолдап келеміз. Бұл күтпеген 

техногендік апаттың біздің халыққа ғана емес, көрші бауырлас елдегі елді мекендерге де зиян 

келтіргеніне өкінеміз. Біздің үкімет, тиісті министрліктер мен ведомствалар, әкімдіктер, басқа 

да шенеуніктер мен сарапшылар өздерінің қазақстандық әріптестерімен бірге тасқын судың 

салдарын жою мақсатында тығыз жұмыс істейтін болады. Біз қазақстандық бауырларымызға 

табиғи апаттың салдарын жоюға қажетті көмек беруге дайын екенімізді білдірдік», – деді 

Шавкат Мирзиёев. 

Сонымен қатар, Өзбекстан Президенті бүкіл бөгеттің терең сараптамасы халықаралық 

сарапшылардың қатысуымен жүргізілетініне сендірді. 

Естеріңізге сала кетсек, 1 мамырда сағат 05: 10-да Сардоба су қоймасының бөгетінің төменгі 

бөлігінің жарылып кетуіне байланысты Өзбекстан Республикасының Сырдария облысының 

Сардоба ауданы аумағында су тасыды. Нәтижесінде Қазақстанның Түркістан облысы 

Мақтаарал ауданының шекара маңындағы коллекторлар суға толып, су арналардан шығып, 

бірнеше елді мекен су астында қалды. 
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ҚАЗАҚСТАН МЕН ҚЫРҒЫЗСТАН ПРЕЗИДЕНТТЕРІ 

ТЕЛЕФОН АРҚЫЛЫ СӨЙЛЕСТІ 

 

4 мамырда Қазақстан Республикасының Президенті Қырғыз Республикасының Президенті 

Сооронбай Жээнбековпен телефон арқылы сөйлесті. Әңгіме барысында екі түркі мемлекет 

басшылары қасиетті Рамазан айына орай құттықтауларымен алмасты. 

Президенттер коронавирустық инфекцияның таралуын болдырмау және туындаған 

мәселелерді жедел шешу бойынша үкіметтердің тығыз және үйлесімді жұмысын жоғары 

бағалады. 

Сооронбай Жээнбеков Қасым-Жомарт Тоқаевқа Қазақстанның көрсеткен гуманитарлық 

көмегі үшін алғысын білдірді. 

«Біз әрқашан бауырлас қазақ халқының ынтымағын және сіздің жеке қолдауыңызды 

сезінеміз», – деді Қырғызстан басшысы. 

Тараптар екіжақты сауда-экономикалық ынтымақтастықтың жоғары қарқынын сақтау үшін 

бірлескен күш-жігердің қажеттілігін атап өтті. 

Атап айтқанда, тараптар шекаралық өткізу бекеттерінің жұмыс режимін талқылады және 

коронавирустық пандемия аяқталғаннан кейін олардың толыққанды жұмысын қалпына 

келтірудің маңыздылығын атап өтті. Сондай-ақ екі мемлекет арасындағы тауарлардың заңсыз 

айналымын болдырмауға бағытталған нақты шараларды жүзеге асыру туралы келісімге қол 

жеткізілді. 

Инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі нығайту мақсатында Қырғызстандағы 

қазақстандық компаниялардың қызметіне қатысты бірқатар өзекті мәселелерге ерекше назар 

аударылды. 

Келіссөздер қазақ тарапының бастамасымен өтті. 
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ТҮРКМЕНСТАН ПРЕЗИДЕНТІ ӨЗБЕКСТАНҒА 

КӨМЕК КӨРСЕТУГЕ ҰСЫНЫС ЖАСАДЫ  

 

6 мамырда Түркменстан Президенті Гурбаноглы Бердімұхамедов Өзбекстан 

Республикасының Президенті Шавкат Мирзиёевке көрші елдің қатты жаңбыр мен желдің 

салдарынан шеккен зардаптарын жоюға көмектесу туралы ұсыныс жасады. 

Г. Бердімұхамедов түркмен тарапының зардап шеккен аймақтарға қажетті көмек көрсетуге, 

жабдықтар мен персоналды жіберуге, инфрақұрылымды қалпына келтіруге барлық көмек 

көрсетуге дайын екендігін атап өтті. 

Түркменстан мемлекеттік жаңалықтар агенттігінің ресми ақпаратында тиісті ведомстволар 

өзбек әріптестерімен тез арада байланыс орнатуға, өзара әрекеттесудің жедел арналарын 

құруға және табиғи апаттың зардаптарын тез арада жоюдың жұмыс сызбаларын анықтауға 

дайын екендігі айтылады. 

Естеріңізге сала кетсек, өткен аптада Өзбекстанда екі табиғи апат болды. 28 сәуірде дауылдың 

салдарынан Бұхара, Навои, Самарқанд және Қашқадария облыстарындағы әлеуметтік 

нысандар, тұрғын үйлер, көлік зақымдалды. Ал 1 мамырда қатты жаңбыр мен желдің 

салдарынан Сырдария облысындағы Сардоба су қоймасындағы бөгеттердің бірінде жарылыс 

болып, нәтижесінде бірнеше елді мекен су астында қалды, жолдар мен ауылшаруашылық 

жерлер бүлінді. 
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ҚЫРҒЫЗСТАН МЕН ВЕНГРИЯ СЫРТҚЫ  

ІСТЕР МИНИСТРЛЕРІНІҢ 

БЕЙНЕКОНФЕРЕНЦИЯСЫ ӨТТІ 

 

7 мамырда Қырғызстанның Сыртқы істер министрі Шыңғыс Айдарбеков Венгрияның 

Сыртқы істер және сауда министрі Питер Сийяртомен қазіргі күн тәртібін, сондай-ақ жоғары 

деңгейдегі жоспарланған екіжақты шараларды талқылау мақсатында бейнеконференция 

өткізді. 

Конференция барысында екі елдің Сыртқы істер министрлері екіжақты ынтымақтастықтың 

өзекті мәселелерін, сондай-ақ Қырғыз Республикасының Президенті С.Жээнбековтің 2020 

жылы Венгрияға ресми сапарын ұйымдастыру аясында ынтымақтастықты одан әрі дамыту 

жолдарын талқылады. 

Тараптар тараптардың қарастырып отырған келісімшарт құжаттарына, сондай-ақ 

Қырғызстандағы шағын және орта бизнесті қолдау үшін COVID-19 пандемиясының ел 

экономикасына тигізетін әсерін жеңілдету үшін қырғыз-венгр қорын құруға және мажарлық 

жеңілдетілген несиені пайдалануға ерекше назар аударды. 

Сонымен қатар, Ш.Айдарбеков қырғыз тарапының Қырғызстан Республикасы алған ВСП+ 

мәртебесі аясында Қырғызстандық өнімді ЕО нарықтарына жылжыту бойынша Венгриямен 

ынтымақтастықты кеңейтуге қызығушылығын білдірді. 

Тараптар Венгрияның сауда және инвестициялық әлеуетімен және мемлекеттік сатып алулар 

жүйесімен танысуға, кейін оған қатысуға мүмкіндік беретін Қырғыз Республикасының іскерлік 

делегациясының Венгрияға сапарын ұйымдастыруды бастауға келісті. 

Қырғыз студенттерін Венгрия университеттерінде оқыту үшін квотаны 150 орынға дейін 

ұлғайту туралы келісімге қол жеткізілді. 

Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін 15 сәуірде Қырғызстан мен Венгрияның Сыртқы саясат 

ведомстволарының басшылары телефон арқылы сөйлесті. Бүгінгі бейнеконференция 

тараптарға өзара тиімді ынтымақтастықты жалғастыруға дайын екендіктерін растауға 

мүмкіндік берді. 
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ЕУРОКОМИССИЯ СOVID-19 ПАНДЕМИЯСЫНА 

ҚАРСЫ КҮРЕСТЕ ҚОЛДАУ КӨРСЕТКЕН  

ТҮРКИЯҒА АЛҒЫСЫН БІЛДІРДІ 

 

5 мамырда Еу рокомиссия басшысы Урсула фон де Ляйен Түркия Президенті Реджеп Тайып 

Ердоғанға «Вакцина жасау үшін халықаралық ғаламдық донорлық қаражат жинау онлайн-

конференциясына» көрсеткен қолдауы үшін алғыс айтты. У. фон де Ляйен твиттердегі 

парақшасында Түркия президенті Ердоғанның бейне жолдауындағы сөздерден үзінді 

келтіріп: «Қолдау көрсеткеніңіз үшін алғыс айтамыз» деп жазды. 

26 наурызда онлайн-конференция түрінде өткен G-20 саммиті кезінде мемлекет басшылары 

вакцина жасауға қаражат бөлуге уәде берді. 

Осыдан кейін, 4 мамырда Еуропалық Комиссияның бастамасымен көптеген мемлекеттер, 

халықаралық ұйымдар, қаржы мекемелері, жеке сектор өкілдері, түрлі қорлар мен азаматтық 

қоғам өкілдерінің қатысуымен «Вакцина жасау үшін қаражат жинау туралы халықаралық 

ғаламдық донорлық конференциясы» өтті. 

Р.Т. Ердоған видеодағы үндеуінде: «Covid-19-ға қарсы вакцина бүкіл адамзаттың игілігі болуы 

керек. Осы тұрғыдан алғанда, вакцинаның жалпыға қол жетімділігіне кепілдік беріліп, ешкім 

де артта қалмайды деген қағида ұқыпты қолданылуы өте маңызды. Вакцинаны дамытуға 

жұмсалатын қаржылық үлесті анықтау кезінде біз осы барлық аспектілерді ескереміз. Осы 

мәселені қарау нәтижелері бойынша 23 мамырға дейін біз көмек көлемін жариялаймыз», – 

деді. 

Өткен конференцияда коронавирусқа қарсы вакцинаны жасауға, сонымен қатар СOVİD-19 

туындаған ауруларды диагностикалау, тестілеу және емдеу саласындағы зерттеулерді өткізуге 

7,5 миллиард еуро жиналған.  
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“ӘЗЕРКОСМОС” ТАЯУ ШЫҒЫС ЖӘНЕ ЕУРОПА 

АЙМАҚТАРЫНА БАЙЛАНЫС ҚЫЗМЕТТЕРІН 

ҰСЫНАДЫ 

 

6 мамырда «Әзеркосмос» ААҚ Біріккен Араб Әмірліктерінде спутниктік желі қызметін 

ұсынатын «The Angle» компаниясымен келісімшартқа отырды. 

Келісім негізінде «Әзеркосмос» және «The Angle» Таяу Шығыста және Еуропада ғаламтор, 

аудио, видео, мобильді және басқа да қызметтер сияқты сенімді байланыс қызметтерін 

ұсынатын болады. 

Жоғарыда аталған компания Таяу Шығыс пен Еуропа елдерінде телекоммуникация 

саласындағы кең жолақты спутниктік қызметтерді және көптеген спутниктік параметрлерді 

ұсынады. 

«The Angle» компаниясымен тұрақты ынтымақтастық бізге спутниктік нарыққа қатысуды 

кеңейтуге және тұтынушыларға қызмет көрсетуді ұлғайтуға мүмкіндік береді», – деді 

«Әзеркосмос» компаниясының коммерциялық директоры Марк Гусрие. 

«Бұл ынтымақтастық Таяу Шығыстың энергетика саласындағы біздің компанияның сенімді 

провайдерінің позициясын одан әрі нығайтады», – деді «The Angle» компаниясының бас 

директоры Хассам Карим. 

Айта кету керек, Оңтүстік Кавказдағы алғашқы және жалғыз спутниктік оператор 

«Азеркосмос» ААҚ телекоммуникация және географиялық барлау үшін жоғары сапалы 

спутниктік қызметтерді ұсынады. «Әзеркосмос» – «Азерспейс-1» телекоммуникациялық 

спутник операторы, «Азерскай» мен «Азерспейс-2» жер беті мен жерді қашықтықтан 

бақылауға арналған спутник. 
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