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ҚАЗАҚСТАННЫҢ БҰҰ ҚАУІПСІЗДІК КЕҢЕСІНДЕГІ МҮШЕЛІГІ: 
БАСЫМДЫҚТАРЫ ЖƏНЕ КҮТІЛЕТІН НƏТИЖЕЛЕРІ 
2016 жылдың 28 маусымында Қазақстан 
Республикасы 2017 жылдың қаңтар айынан 
бастау алған екі жылдық мерзімге Біріккен 
Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) Қауіпсіздік Кеңесінің 
тұрақты емес мүшесі болып сайланды. Осы-
лайша, Қазақстан халықаралық бейбітшілік 
пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде басты 
жауапкершілік жүктелген əлемдегі ең маңыз-
ды саяси органға сайланған алғашқы Орталық 
Азия мемлекеті болды. Сонымен қатар, Түркі 
тілдес елдері тұрғысынан аталмыш саяси 
органға 1951-1952, 1954-1955, 1961 жəне 
2009-2010 жылдары аралығында сайланған 
Түркиядан кейінгі екінші мемлекет болып 
табылады. Осы орайда, Анкараның Қазақстан 
кандидатурасын қолдауда барлық күш-
жігерді салғанын атап өткен абзал. Астана 
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің тұрақты емес мү-
шесі болу ниетін 2010 жылы жария етіп, 
БҰҰ-ға мүше елдердің қолдауын алу үшін 
ауқымды дипломатиялық науқан жүргізді. 
Қазақстанның кандидатурасы БҰҰ Бас Ас-
самблеясы тарапынан мақұлдануы негізінде 
Қазақстанның халықаралық аренадағы беделі 
мен халықаралық қатынастардағы рөлінің 
артқандығының дəлелі екені сөзсіз. 
Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіндегі 
жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республика-
сы Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Əлем. ХХІ ғасыр» манифесін негіз етіп, БҰҰ 
Қауіпсіздік Кеңесінде ұсынылған «Қауіпсіз, 
əділ жəне гүлденген əлем құру үшін жаһан-
дық əріптестікті нығайтуға қазақстандық 
тұжырымдамалық көзқарас» атты саяси жол-
дауында қорытындыланды. Бұл құжатта 
Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің аясында 
ашық, бейтарап, салмақты, жауапты жəне 
сындарлы түрде жұмыс істеуге, сондай-ақ 
БҰҰ-ның барлық мүше елдері арасындағы 
сенім мен ынтымақтастықты дамытуға бар-
лық күш-жігерін салуға уəде етті. 
Қазақстанның БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің мү-
шелігіне байланысты негізгі басымдықтары 
ядролық қарудан азат əлемге қол жеткізу; 
жаһандық соғыс қаупінің алдын алуға бағыт-
талған қажетті жағдайларды жасау; Ауған-
станды қамтып, жалпы Орталық Азиядағы 
бейбітшілік пен қауіпсіздікті жəне дамуды 
жебеу; БҰҰ қамқорлығымен жаһандық тер-
роризмге қарсы коалиция құруды жеңілдету; 
Африканың бейбіт дамуына көмек көрсету; 
БҰҰ-ның даму мақсаттарына үлес қосу əрі 
БҰҰ-ның қызметтерін XXI ғасырдың қажет-
тіліктеріне сай бейімдеу жұмыстарын іске 
асыру болып табылады. Қазақстанның Ауған-
стан мен Талибан, ИШИМ (ДАИШ) мен Аль-
Каида, сондай-ақ Сомали мен Эритрея мəсе-
лелері жөніндегі БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
үш комитетіне төрағалық етуі атылмыш мақ-
саттарға қол жеткізуге көмектеседі.  
Бұған қоса, Қазақстан дипломатиясы жаһан-
дық əріптестіктің аса маңызды салалары 
ретінде трансұлттық сипатқа ие төрт негізгі 
мəселелерді белгілеген болатын: ядролық 
қауіпсіздік, энергетикалық қауіпсіздік, азық-
түлік қауіпсіздігі мен су қауіпсіздігі. Ядролық 
қарудың таралуының алдын алу мен қарусыз-
дану жағынан əлемдік көшбасшылардың бірі 
болып табылатын Қазақстан Республикасы - 
БҰҰ-ның барлық мүше елдерін ұйымның 

құрылғанына 100 жыл толатын 2045 жылға 
қарай ядролық қарудан бас тартуға шақырды. 
Осы тұрғыда, Астана, ядролық қаруға қарсы 
бастамаларды қолдау (жаппай қырып-жоятын 
қарулардың ғарышта, теңіз астында жəне 
халықаралық суларда, сондай-ақ Солтүстік 
полюсте таралуына ғаламдық тиым салу) 
жəне жаппай қырып-жоятын жаңа қаруларды 
шығаруға бағытталған зерттеу жұмыстарына 
тыйым салынуы үшін БҰҰ Қауіпсіздік Кеңе-
сіндегі мүшелігін пайдаланатын болады. Осы 
орайда, Қазақстан Таяу Шығысты ядролық 
қарудан ада бір аймаққа айналдыру бағытын-
дағы халықаралық бастамаларды жанданды-
рып, қазіргі бес аймаққа қоса ядролық қару-
дан азат етілген географиялық аймақтарды 
кеңейтуге күш салатын болады. Қазақстан, 
ядролық энергияға ие емес елдердің азамат-
тық ядролық материалдарға тең қол жеткізуін 
қамтамасыз ететін Атом энергетикасы жөнін-
дегі халықаралық агенттіктің (МАГАТЭ) Тө-
мен байытылған уран банкін өз аумағында 
құрып, қауіпсіз ядролық энергияның бейбіт 
мақсатта пайдалануын ынталандыратын бо-
лады.  
Дегенмен, энергетикалық қауіпсіздік тұрғы-
сынан алып қарағанда энергия көздеріне бай 
Қазақстан электр энергиясымен жабдықтау-
дағы жəне қазба отын түрлерін пайдаланудан 
туындаған қоршаған ортаның ластануындағы 
аймақтық теңгерімсіздікке байланысты ұлт-
тық энергетикалық қауіпсіздік тұрғысынан 
кейбір алаңдаушылықтар білдіруде. Сондық-
тан, Қазақстан энергиямен жабдықтауды əр-
тараптандыру жəне парниктік газдардың 
шығарылуын азайту үшін таза, тиімді жəне 
қолжетімді энергетикалық технологияларды 
дамыту жəне таратудың жаһандық қажеттігін 
терең түсінуде. Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік 
Кеңесіне мүшелігі аясында жасыл экономика 
мен жаңартылатын энергияны дамытуға кө-
мектесумен қатар, барлық тараптардың Кли-
мат жөніндегі Париж келісіміне қатысты 
міндеттемелерінің жүзеге асырылуын жеңіл-
дету үшін қажетті шаралар қабылдайды деп 
күтілуде. Осыған байланысты Астана əлеу-
меттік, экономикалық жəне экологиялық мə-
селелерді еңсеру үшін инновациялық жəне 
прагматикалық энергетикалық шешімдермен 
қатар болашақ энергетика мəселелеріне көңіл 
бөлетін маңызды халықаралық көрме болып 
табылатын ЭКСПО-2017 көрмесін маусым-
қыркүйек айларында өткізгелі отыр. Бұл іс-
шара, тұрақты даму, қоршаған ортаны қорғау 
жəне климаттың өзгеруі сияқты маңызды 
мəселелер бойынша мемлекеттер, азаматтық 
қоғам ұйымдары, компаниялар мен халық 
арасында жаһандық диалог құруды мақсат 
етуде. 
Күн сайын аштық пен соған байланысты 
аурулардан мыңдаған адамдардың көз жұма-
тынын жəне дүниенің төрт бұрышында мил-
лиондаған адамның аштық азабын шегетінін 
ескергенде, азық-түлік қауіпсіздігін қамтама-
сыз етудің жаһандық мəселе екеніне куə бо-
ламыз. Қазақстан БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне 
мүшелігі аясында дүниежүзі бойынша созыл-
малы аштық пен азық-түлік жетіспеушілігін 
жою мақсатындағы халықаралық ынтымақ-
тастыққа бастамашы болып отыр. Астық жəне 

ұн өндірісі мен экспортында аймақтық же-
текші болып табылатын Қазақстанның Ауған-
станға, Азия мен Африкадағы өзге дамушы 
елдерге азық-түлік жағынан көмек көрсету-
мен қатар, көрші елдерге гуманитарлық көмек 
көрсету жағынан маңызды тəжірибесі бар. 
Сонымен қатар, Орталық Азияда қайрымды-
лықпен айналысатын жалғыз мемлекет болып 
табылатын Қазақстан екіжақты жəне көпжақ-
ты гуманитарлық көмек көрсету жобаларында 
маңызды орын алатын жаңадан құрылған 
«Қазақстанның Халықаралық дамуға жəрдем-
десу агенттігі» (KAZAID) арқылы даму жө-
ніндегі ресми көмек бағдарламасын əзірлеу 
үстінде. Азық-түлік қауіпсіздігінің ең маңыз-
ды басымдықтарының бірі ауылдық инфрақұ-
рылымға инвестициялар салып, ресурстарды 
үнемдейтін жəне экологиялық таза техноло-
гияларды пайдалану арқылы ауыл шаруашы-
лығы өндірісін жаңғырту болып табылады. 
Су қауіпсіздігі де басқа қауіпсіздік салалары 
сияқты стратегиялық маңызға ие. Өйткені бұл 
мəселе өмір сүру, адам байлығы мен əлеумет-
тік-экономикалық дамудың тұрақтылығын 
сақтау үшін халықтың жеткілікті мөлшердегі 
сапалы суға қол жеткізуін қамтамасыз етуге 
байланысты. Қазақстан су ресурстары шек-
теулі, əрі əлемдегі теңізге шығар жолы жоқ ең 
ірі ел ретінде халық пен ұлттық экономика-
ның қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін су 
тапшылығы мəселесіне де мүдделілік таныту-
да. Қазақстан Арал теңізінің тартылуы мен 
трансшекаралық өзендерді пайдалануда жи-
нақталған тəжірибесін қолдана отырып, таза 
жəне қауіпсіз сумен жабдықтау жүйесінің 
жетіспеушілігі, дамымаған немесе ескірген 
сумен жабдықтау жүйелері, су-энергетикалық 
байлықтардың дұрыс пайдаланылмауы жəне 
ауыл шаруашылығындағы тиімсіз суару сияқ-
ты су қауіпсіздігіне байланысты мəселелер-
мен күресуде көпжақты ынтымақтастықты 
жандандыруы мүмкін. 
Алдағы екі жылда Қазақстан бүкіл əлемнің 
алдында тұрған қауіпсіздік пен тұрақтылыққа 
байланысты жан-жақты қауіп-қатерлерге қар-
сы күресте БҰҰ үшін басты назарда болады. 
Қазақстанның талас-тартыстардың шешілуі, 
лаңкестік, қарусыздану, ядролық қарудың 
таралуының алдын алу, тұрақты даму мен 
қоршаған ортаны қорғау мəселелерімен қатар, 
қазіргі уақытта БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 
күн тəртібіндегі көші-қон дағдарысы, жер 
даулары, мемлекетаралық қатынастарда се-
німнің болмауы жəне есірткі саудасы мен 
адам саудасын қамтыған трансшекаралық 
ұйымдасқан қылмыс сияқты басқа да шұғыл 
мəселелерімен айналысуына тура келеді. 
Астана БҰҰ негізгі қағидаларына негізделе 
отырып, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің жұмыста-
рына маңызды үлес қосу үшін жəне біреу ғана 
ұтсын дегеннен гөрі барлығына ұтымды сце-
нарийдің болуына ықпал етуге ұмтылатын 
болады. Қазақстан, БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесіне 
мүшелігін бейбітшілік пен қауіпсіздік мəсе-
лелерін шешу үшін ғана емес, сонымен қатар 
Орталық Азияның тап болған мəселелеріне 
халықаралық қоғамдастықтың назарын аудар-
ту арқылы аймақтағы мүдделерін арттыру жə-
не елдің ұлттық мүдделерін жаһандық дең-
гейде қорғау үшін пайдаланатын болады. 



 

 

Саясат, сыртқы қатынастар жəне 
қауіпсіздік 
 
 
 

 

x Жоғары сайлау кеңесінің төрағасы Сади 
Гуен, референдум нəтижелерінің ресми 
түрде бекітілгенін жəне Конституцияға 
түзетулер енгізудің қабылданғанын жа-
риялады. 25,1 млн сайлаушы (51.41%) өз-
герістерді қолдап дауыс берсе, 23 млн 
сайлаушы (48.59%) өзгерістерге қарсы 
дауыс берген. 

x Мəскеуге ресми сапармен барған Жапо-
ния Премьер-министрі Синдзо Абэ  мен 
Ресей президенті Владимир Путин, екі-
жақты қарым-қатынастарды одан ары да-
мыту мен аймақтағы ағымдағы жағдай 
мен қауіпсіздікті сақтау туралы уағдалас-
тықтар жөнінде пікір алмасты. 

x Каспий аймағына жасаған ресми сапары 
барысында Сауд Арабияның  Энергетика, 
индустрия жəне табиғи ресурстар минис-
трі Халид Абдулəзиз Əл-Фалих Түркмен-
стан мен Əзірбайжанда болды. Əл-
Фалихтың Түрікменстан Президенті Құр-
банқұлы Бердімұхамедовпен кездесуінде 
тараптар көлік жəне коммуникация, құ-
рылыс жəне химия өнеркəсібінде бірлес-
кен жобаларды іске асыру мүмкіндіктерін 
негіз ете отырып, сауда, экономикалық 
жəне мəдени қарым-қатынастарды одан 
ары дамыту мəселелері бойынша пікір 
алмасты. Сонымен қатар, Əзірбайжан Пр-
езиденті Илхам Алиевпен кездесу кезінде 
тараптар мұнай жəне табиғи газ саласын-
дағы ынтымақтастықты нығайтуға ерек-
ше мəн бере отырып экономикалық ын-
тымақтастықты нығайту жəне екіжақты 
сауданы дамыту, сондай-ақ өзара экспорт 
мүмкіндіктерін арттыру туралы пікірле-
рімен бөлісті. 

x Ташкентке ресми сапармен барған Түр-
кия Сыртқы істер министрі Мевлют Ча-
вушоглу мен Өзбекстан Президенті Шав-
кат Мирзиеев сауда, инвестиция, туризм, 
ауыл шаруашылығы жəне басқа да сала-
лардағы ынтымақтастықты талқыланды. 
Сонымен қатар, тараптар өңірлік жəне ха-
лықаралық мəселелер бойынша пікір ал-
масты. 

x Бакуге ресми сапары кезінде Украинаның 
Ұлттық қауіпсіздік жəне қорғаныс кеңе-
сінің төрағасының бірінші орынбасары 
Олег Гладковский мен Əзірбайжан Бі-
рінші Вице-премьері Ягуб Эюбов үшінші 
елдерге экспорттау мақсатында қорғаныс 
секторында бірлескен тауар өндірісін іске 
асыру мəселелерін талқылады. Тараптар 
екі жақты əскери жəне əскери-техника-
лық ынтымақтастық мəселелерін де тал-
қылады. 

x Еуропалық одақтың Орталық Азия бой-
ынша арнайы өкілі, Елші Питер Буриан 
Орталық Азия туры аясында Өзбекстан 
мен Қырғызстанға сапарлады. Өзбекстан 
Сыртқы істер министрі Абдулазиз Ками-
ловпен кездесуде тараптар саяси, сауда-
экономикалық салалар мен инвестиция-
лық жəне қаржылық-техникалық сала-
ларда ынтымақтастықты дамыту перс-
пективалары туралы пікір алмасты. Со-
нымен қатар, Буриан, Қырғызстанның 
Орталық сайлау комиссиясының төраға-
сы, Сыртқы істер министрлігінің жоғары 
дəрежелі өкілдері жəне Парламент мүше-
лерімен кездесу барысында тараптар Қы-
рғызстанды демократияландыру үшін қа-
былданатын шараларды талқылады. 

x Əзірбайжан Қорғаныс министрі, 2017 
жылға арналған Əзірбайжан жəне Ресей 
қорғаныс министрлігі арасындағы екі-
жақты ынтымақтастық жоспары шеңбе-

рінде екі елдің қарулы күштері химия-
лық, биологиялық жəне радиациялық 
жаппай қырып-жоятын қаруларының ма-
мандары арасында кездесу өткенін ха-
барлады. Кездесуде қатысушылар химия-
лық, биологиялық жəне радиациялық 
жаппай қырып-жоятын қарулардан қор-
ғану мəселесі бойынша Əзірбайжандық 
жəне Ресейлік əскери құрылымдардың 
тəжірибелерімен бөлісті.  

x Украина «Оңтүстік» жедел қолбасшылы-
ғының мəліметіне қарағанда, Украина Қа-
рулы Күштері Қырымға жақын Николаев 
жəне Херсон аймақтарында (Оңтүстік 
Украина)  əскери жаттығулар өткізді. Оқу 
-жаттығу барысында атыс жəне зымыран 
шабуылы жоспарланбағанын білдірді. 

x Əзірбайжан Қорғаныс министрлігінің мə-
лімдемесіне қарағанда, елдің Қарулы 
Күштеріне тəуелді 54 адамдық бір əскери 
құрам, жоспарға сəйкес Ауғанстаннан Ба-
куге оралды. Бұл əскери құрамның НА-
ТО-ның шенеуніктер Ауғанстандағы со-
ғыспайтын тек тұрақты көмек көрсету 
жөніндегі миссиясында міндет атқарғаны 
атап көрсетілді.  

 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Əзірбайжан Мемлекеттік мұнай компа-
ниясы SOCAR газ бірінші орынбасары 
Назым Самадзаде, елде коммерциялық 
табиғи газ өндірудің 2025 жылға дейін 
жылына 40 миллиард текше метрді құ-
райтынын жариялады. Сонымен қатар, 
Əзірбайжанның Шах Дениз газ конденса-
ты кеніші жылына 800 миллион текше 
метр табиғи газды Грузияға, 6,6 миллиар-
дтан астам табиғи газды Түркияға жеткі-
зілгенін айту мен қатар, 1,5 миллиард 
текше метр газдың  ішкі сұранысты қана-
ғаттандыру үшін пайдаланылғанын ай-
тты. 

x Өзбекстан Президентінің баспасөз қыз-
меті Президент Шавкат Мирзияевтін Жи-
зак облысында салынған заманауи өңдеу 
кешенінің алғашқы тағанын қалау рəсімі-
не қатысқаның хабарлады. Кешенінің 
жылына 3,7 млн тонна мотор майы, 700 
мың тоннадан астам керосин отыны, 300 
мың тонна мұнай өнімдерін өндіру күті-
луде. 

x Швейцария мен Француз компаниялары-
нан құралған Alstom Renewable GE Hydro 
Консорциумы, Қырғызстанның Нарын 
аймағындағы Ат-Басы гидроэлектр стан-
циясын (ГЭС) жөндеу үшін тендерді 
ұтып алғанын мəлімдеді. Құны 1,535 
млрд. сом (22,8 миллион доллар) болған 
Ат-Басы ГЭС-дін жөндеу жобасына, не-
гізгі қуаттылық жабдықтарды ауыстыру 
жəне ГЭС-дін əлеуетін 10%-ға арттыру 
кіреді. 115-160 млн квт жылдық өндіріс-
тік қуатымен Нарын аймағындағы жал-
ғыз электр энергиясын өндіру көзі болып 
табылатын Ат-Басы ГЭС жыл сайын сұ-
раныстың 25%-дан астамың қамтиды. 

x Ресейдегі «Huawei Enterprise» бизнес то-
бының басшысы Цао Чонгтың айтуынша, 
компания 2017 жылы Ресеймен бірлескен 
жобаларды іске асыру үшін 3 млн. доллар 
жұмсауды жоспарлап отыр. Сондай-ақ, 
компания Ресейдегі серіктестерінің білік-
тілігін арттыру, өнімдерді сертификаттау 
жəне маркетингтік стратегияны іске асы-
ру үшін шамамен 2 млн. доллар жұмсады 
деп атап өтілді. Сонымен қатар, 2016 жы-
лы «Huawei» компаниясы Ресейдегі се-
ріктестерінің санын жылдан жылға 18%-
ға арттырып, 470 компанияға дейін өсір-
ді.  

x Түрікменстан ауыл шаруашылығы жəне 
су шаруашылығы министрлігі агро-тех-
ника, киім-кешек, қосалқы бөлшектер 
мен шығын материалдарын сатып алу 
үшін «John Deere International GmbH» 
швейцариялық компаниясымен келісім-
шартқа қол қойылғаны туралы хабарла-
ды. Озық агро-техника жеткізілімі (бар-
лығы 1,350 дана) 2017-2020 жылдары 3 
кезеңде жүзеге асырылатын болады. Бі-
рінші кезеңде 2017 жылы астық жинау 
науқанының басталуымен 150 жаңа John 
Deere W540 комбайны жеткізілетін бола-
ды. 

x Қырғызстан мемлекеттік шекара қызме-
тінің төрағасы Азамат Сулайманов Қыр-
ғызстандағы өткізу бекеттерін жарақтан-
дыру үшін бюджеттен 280 мың доллар 
бөлінгені туралы хабарлады. Бұл қаражат 
7 өткізу пунктінде ақпараттандыру, жыл-
жымалы зертхана жəне көлік құралдарын 
сатып алу үшін жұмсалды деп атап өтіл-
ді. 

x Əзірбайжан Премьер-министрінің орын-
басары Али Ахмадов, 2016 жылы елде 
жалпы 8.83 млрд. долларлық инвести-
цияның 6.71 млрд. доллары құрылыс сек-
торына салынғанын жариялады. Бұл 6.71 
млрд. доллардың 2.29 миллиардтан аста-
мының негізгі капиталға инвестиция ре-
тінде салынған. 

x Қазақстан Бірыңғай жинақталған зейне-
тақы қорының (БЖЗҚ) президентті Нұр-
биби Наурызбаеваның мəлімдемесіне қа-
рағанда, 2017 жылы қаңтар-наурыз айла-
рындағы таза салым 51,5 млрд. теңгені 
(163.1 млн доллар) құраған. 2017 жылдың 
бірінші тоқсанында зейнетақы активтері 
2017 жылдың 1 сəуіріне дейін 153 млрд. 
теңгеге (490.2 млн доллар) артып, 6 трлн 
теңгені (19,8 млрд. доллар) құраған. 2017 
жылы қаңтар-наурыз айларында БЖЗҚ-
нан тиісінше 77 млрд. теңгеге (244,9 мил-
лион доллар) төлем жасалған. 

x Өзбекстан «Узавтосаноат» мемлекеттік 
автокөлік компаниясы 2016 жылы компа-
ния 88,200 автокөлік шығарды деп хабар-
лады. Сондай-ақ, компания 2016 жылы 
өнімдерін жеті елге экспорттай бастады 
деп мəлімдеді. Бұл елдер Таяу Шығыс 
елдері (Ливан, Иордания жəне Ирак) мен 
Африка елдерін (Гана, Сенегал, Кот-
д'Ивуар жəне Нигерия) қамтиды. 

  

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Əзірбайжан Сыртқы істер министрлігі ис-
лам елдері арасында ынтымақтастықты 
қамтамасыз ету принципі аясында Əзір-
байжан 2011 жылы құрылған Əзірбайжан 
халықаралық даму агенттігі (AIDA) арқы-
лы Йеменге гуманитарлық көмек ұсынды 
деп мəлімдеді. 

x АҚШ-тың Қырғызстандағы Бас Елшісі 
Шейла Гуолтни  Gwaltney бүкіл ел бой-
ынша 80 балалар кітапханасына 130 мың-
нан астам кітапты сыйға тартты. Кітаптар 
USAID Бірлесіп оқу жобасы арқылы жет-
кізілетін болады. 

x Қытайдың Ғарыштық ұшыру бағдарла-
малары офисінің басшысы Ван Жауьяу, 
Қытайдың 2019 жылы өз орбиталық стан-
циясының құрылысын бастауды жоспар-
лап отырғанын жариялады. Станциясы-
ның құрылысы 2019-2022 жылдары іске 
асырылады. 

x Қазақстан Республикасының Президенті 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев жаңа  жа-
рлыққа қол қойып, 1-інші жəне 2-нші дə-
режелі Ел қорғаны (Отан қорғаушылар) 
медальдарын тағайындады. 
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