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ӨЗБЕКСТАННЫҢ 2016 ЖЫЛДЫҢ 4 ЖЕЛТОҚСАНЫНДАҒЫ ПРЕЗИДЕНТТІК 
САЙЛАУЫ ЖƏНЕ ЖАҢА КЕЗЕҢДЕГІ СЫРТҚЫ САЯСАТЫ 

Өзбек халқы елдің 2-ші кезекті Президентін ан-
ықтау үшін 2016 жылы 4 желтоқсанда сайлауға 
қатысты. 2003 жылдан бүгінге дейін Үкімет бас- 
шысы қызметін əрі 2016 жылы 2 қыркүйекте Пр-
езидент Ислам Каримовтың қайтыс болуына бай-
ланысты Президент міндетін уақытша атқарған 
Шавкат Мирзиеев сайлауда жеңіске жетті.  
Өзбекстан Конституциясына сəйкес 35 жасқа то-
лған, мемлекеттік ресми тілді жетік меңгерген, 
сондай-ақ, сайлаудан бұрын Өзбекстанда кем де-
генде 10 жыл бойы тұрақты тұрған Өзбекстан 
Республикасының əрбір азаматы Президент бо-
лып сайлана алады. Алайда бір адам қатарынан 
екі реттен артық Президент болып сайлана ал-
майды. Өзбекстан Президенті ел азаматтары та-
рапынан жалпыға бірдей, тең жəне төте сайлау 
жолымен жəне жасырын дауыс беру арқылы 5 
жылға сайланады (90 бап). «Өзбекстан Республи-
касы Президентін Сайлау Заңына» сəйкес, Пре-
зиденттікке үміткерлер сайлау науқаны басталу-
дан 6 ай бұрын Əділет министрлігіне тіркелген 
саяси партиялар тарапынан ұсынылады (24 бап). 
Өзбекстанда заңды түрде тіркелген тек 4 саяси 
партия бар, əрбір партия Президенттік сайлауға 
өз үміткерлерін ұсынды. Өзбекстан Либерал де-
мократиялық партиясының мүшелері Шавкат 
Мирзиеевті, «Милли тикланиш» демократиялық 
партиясы Сарвар Отамуратовты, «Адолат» соци-
ал-демократиялық партиясы Наримон Умаровты 
жəне Халықтық демократиялық партиясы Ха-
тамжон Кетмоновты Орталық сайлау комиссия-
сына ұсынған болатын. 
Президенттікке үміткерлердің ішінде ең ықпал-
дысы Шавкат Мирзиеев еді. Өзбекстанның Кон-
ституциясына сəйкес Өзбекстан Республикасы-
ның Президенті өз өкілеттігін атқара алмаған 
жағдайда, 3 ай ішінде «Өзбекстан Республикасы 
Президентін сайлау заңына» сəйкес сайлау өткізу 
шартымен, Президенттің міндеті мен өкілеттігін 
уақытша атқару Өзбекстан Республикасы Олий 
мəжілісінің Сенат төрағасына жүктелуі тиіс (90 
бап). Бірақ Сенат төрағасы Ниғматулла Юлдашев 
бұл міндетті атқарудан өз еркімен бас тартты. 
Сондықтан Өзбекстан Парламенті Президент мі-
ндетін уақытша атқаруды Үкімет басшысы Шав-
кат Мирзиеевке жүктеді. Шавкат Мирзиеев осы 
уақыт ішінде елдің қоғамдық құндылықтары мен 
қажеттіліктерін тікелей шешуге арналған кейбір 
батыл шешімдерді қабылдады. Мысалға, мақта 
жинау мерзімінде үкіметтің халықты күштеп 
мақта тергізуіне тыйым салды; халық алдында 
белгілі бір беделге ие, бірақ бұрын сахнадан шет-
тетілген кейбір атақты өнер адамдарының сахна-
ға оралуына рұқсат етті; бұрын жеміс-жидек пен 
көкөніс экспорттаушы іскерлердің валютаның 
айырбас бағамынан тапқан пайдасының 50%-ын 
мемлекетке салық ретінде тапсырып келсе, 
Ш.Мирзиеев бұл көрсеткішті 25%-ға төмендетті; 
халықтың өз шағымдарын интернет арқылы Пре-
зидентке тікелей жіберуіне мүмкіндік берілді; 
Ислам Каримовтің өтуін қамтамасыз ету үшін 
халықтың жүруіне тиым салынған Ташкент қала-
сындағы Президент көшесі көлік қозғалысына 
ашылды; Ташкентте екі ірі жол жобасы іске қо-
сылды жəне қаладағы жолдарды толығымен 
жөндеу туралы шешім қабылданды. Сондай-ақ, 
халықтың талаптарына жауап бермегені үшін 
Джизак облысының əкімі, облыстың Бас проку-
роры мен кейбір аудан əкімдері жəне Өзбек энер-
гетика компаниясының басшысы Ескендір Баси-
дов қызметінен босатылды. Бұл шешімдер қо-
ғамдық пікірде Шавкат Мирзиеевтің халықтың 

мұң-мұқтажын түсінетін күшті саяси көшбасшы 
ретіндегі беделін қалыптастырды жəне осындай 
маңызды артықшылықтарымен бəсекелестерінің 
алдына шығуына мүмкіндік берді.  
Өзбекстан Орталық сайлау комиссиясының қо-
рытындысы бойынша, тіркелген 20,461,805 сай-
лаушының 87,73%-ы, яғни 17,951,667 сайлаушы 
сайлауға қатысты. Өзбекстан либерал демокра-
тиялық партиясының кандидаты Шавкат Мир-
зиеев сайлаушылардың 88,61% дауысымен 
(15,906,724) елдің 2-ші кезекті Президенті болып 
сайланды. Сайлау қорытындысы бойынша, басқа 
да үміткерлердің жинаған дауысы төмендегідей 
болды: Сарвар Отамуратов («Милли тикланиш» 
демократиялық партиясы) 2,35% (421,055); На-
римон Умаров («Адолат» Социал-демократиялық 
партиясы) 3,46% (619,972) жəне Хатамжон Кет-
монов (Халықтық демократиялық партиясы) 
3,73% (669,187). Сайлауды халықаралық ұйым-
дар мен жергілікті бақылаушылардан құралған 
37,600 бақылаушы бақылады. Сайлауға бақылау 
жүргізген ШЫҰ, ТМД, ЕҚЫҰ жəне «Демокра-
тиялық институттар жəне адам құқықтары жө-
ніндегі бюро» қатарлы халықаралық ұйымдар 
мен жергілікті бақылаушылар Президенттік сай-
лаудың заңға сай, еркін, демократиялы жағдайда 
өткенін хабарлады. 
Шавкат Мирзиеев ұстанатын қауіпсіздік жəне 
сыртқы саяси басымдықтарын ресми баяндама-
ларында атап көрсетті. 2016 жылдың 8 қыркүй-
егінде Парламенттің қос палата отырысындағы 
баяндамасында Ислам Каримовтың қауіпсіздік 
жəне сыртқы саясат салаларында ұстанған ба-
сымдықтардан бас тартпайтынын, Өзбекстанның 
қандай да бір əскери-саяси ұйымға енбейтінін, 
елде сыртқы күштердің əскери базаларының ор-
нығуына рұқсат бермейтінін жəне шетелдегі еш-
қандай əскери операцияларға қатыспайтынын қа-
дап айтты. Осы ресми баяндаманы ескере отыр-
ып, Мирзиеевтің басшылығындағы Өзбекстан-
ның қысқа мерзім аралығында Ресейдің ықпалы 
басым аймақтық интеграцияларға белсенді түрде 
ұмтылмайтынын, көршілес əрі таяу шетелдерім-
ен екіжақты келіссөздерге негізделген ынтымақ-
тастықты дамытуға басымдық беретінін болжау-
ға болады. Мысалға, 2016 жылдың 28 қараша-
сында Өзбекстан Қорғаныс министрі Кабул Бер-
диев Ресейге ресми сапар жасады жəне ресейлік 
əріптесі Сергей Шойгумен екіжақты келіссөздер 
жүргізді. Келіссөздерден кейін екі маңызды келі-
сім-шартқа қол қойылды: 1) Əскери-техникалық 
ынтымақтастықты ұлғайту келісім-шарты; 2) 20-
17 жылға арналған əскери мекемелер арасындағы 
ынтымақтастық жоспары. Бұған қоса, Ресей Қор-
ғаныс министрі өз сөзінде Ресейдің 2020 жылға 
дейін Өзбекстан Қарулы күштерінің жаңа ресей-
лік қарулар əрі əскери-техникалық жабдықтар-
мен қамтамасыз етілуі арқылы əскери құрылым-
дарын модернизациялау бағдарламасын қолдау-
ды одан əрі жалғастыратынына баса назар аудар-
ды. Аталмыш келісім мен бағдарламаның бағыт-
тарын ескерсек, Өзбекстанның қысқа мерзім ара-
лығында қауіпсіздігін жəне аймақтық тұрақтыл-
ықты қамтамасыз етуде ҰҚШҰ-ға мүше болмай, 
екіжақты əскери келіссөздер негізінде Ресеймен 
ынтымақтастықты өрбітуге басымдық беретінді-
гін болжауға болады. Қысқасы, Шавкат Мирзие-
ев Президенттігінің бірінші мерзімінің сыртқы 
саясатында түпкілікті өзгерістерге бет бұрмай, 
негізгі басымдығын халықтың əл-ауқатын жақ-
сартуға жəне көршілес елдермен əсіресе эконо-
микалық саладағы қатынастарды ұлғайтуға не-
гіздеуі мүмкін. Осылайша Өзбекстан қысқа мер-
зім аралығында Ислам Каримовтың қауіпсіздік 

жəне сыртқы саясат салаларында негізін қалаған 
басымдығын, яғни түрлі тəуелділікке жол аша-
тын альянстарға мүше болмау жəне екіжақты ке-
ліссөздер негізінде ынтымақтастықты өрбітуді 
жалғастыратынын болжауға болады. 
Бұған қоса, Шавкат Мирзиеев сыртқы саясатын-
да көршілес Орталық Азия елдеріне көбірек кө-
ңіл бөлетіндігін жəне дипломатиялық əрі бейбіт- 
шіл тəсілдерге басымдық беретіндігін мəлімдеген 
еді. Осыған орай, ол екі көршілес елдермен, атап 
айтқанда Қырғызстан жəне Тəжікстан елдерімен 
шекара дауларын реттеу туралы дипломатиялық 
бастамаларды көтерді; көршілес елдердің азамат-
тарының Өзбекстан шекарасы арқылы өтуін же-
ңілдетуге баса назар аударды; Тəжікстанмен əуе 
қатынасын жандандырды. Алайда, орта жəне 
ұзақ мерзімді перспективаларда Өзбекстанның 
шекара мəселелерінде Қырғызстан жəне Тəжік-
станмен консенсусқа қол жеткізуі қиынға соға-
тындығын, əсіресе Тəжікстанның Рогун ЖЭС-нің 
құрылысына байланысты екі ел арасындағы қа-
рым-қатынастардың тұрақты дамуының қиынға 
соғатындығын болжауға болады. 
Сондықтан Өзбекстан қауіпсіздік жəне сыртқы 
саясат салаларында Ислам Кəрімовтың негізін 
қалаған басымдықтарды орта жəне ұзақ мерзімді 
келешекте ұстанбауы мүмкін. Дегенмен, бұл 
жағдай тікелей мемлекеттің ұлттық мүдделеріне 
жəне аймақтағы тұрақтылық пен қауіпсіздікке 
деген қауіп-қатерлердің артуына байланысты да-
митын болады. Осы орайда, егер мемлекеттің 
ұлттық мүдделеріне жəне аймақтағы тұрақтылық 
пен қауіпсіздікке деген қауіп-қатерлер артатын 
болса, Өзбекстан Ресей басшылығындағы аймақ-
тық қауіпсіздік ұйымына мүше болуы əбден 
мүмкін. Сондай-ақ, сыртқы саясатта басымды-
лықтың алдымен ТМД елдеріне, соның ішінде 
стратегиялық əріптестік келісімі негізінде бірін-
ші кезекте Ресеймен, ал одан кейін АҚШ, Қытай, 
Азия Тынық мұхиты аймағы (Жапония, Оңтүстік 
Корея), Еуропа (Германия, Франция, Ұлыбрита-
ния), Үндістан, Пəкістан жəне басқа Оңтүстік 
Азия мен Орта Шығыс елдерімен ынтымақтаст- 
ықты нығайтуға басымдық берілуі – Ресейдің ай-
мақтағы ықпалының артуына оң əсер етуі мүм-
кін.        
Бұл жағдайларда орта жəне ұзақ мерзімде Өзбек-
стан сыртқы саясат саласындағы алып күштерді 
таңдауда солтүстік бағытты басымдыққа алуы 
мүмкін. Бұл жағдай Орталық Азияда Ресейдің 
ықпалының кеңеюіне жол ашуы мүмкін. Бұған 
қоса, Ресейдің 2016 жылдың 30 қарашасында қа-
былдаған «Сыртқы саясат тұжырымдамасында» 
посткеңестік географияға көбірек көңіл бөлетіні-
не баса назар аударылды. Осы себепті, белгілі бір 
уақыттан кейін Ресей өзінің интеграциялық бас-
тамаларына Орталық Азияның қозғаушы əрі ық-
палды күші болып табылатын Өзбекстанды тарту 
үшін жаңа қатынастарға негізделген дипломат-
иялық талпыныстарды арттыру мүмкін. Ресей елі 
Өзбекстанға қажетті көмекті көрсету арқылы өзі-
нің Шығыс елдерімен ынтымақтастықты нығайту 
стратегиясына сəйкес Өзбекстаннан «Еуразиялық 
экономикалық одақпен» жаңа бағытқа негіздел-
ген қарым-қатынасын арттыруын талап етуі мүм-
кін. Осылайша, Өзбекстанмен экономикалық қа-
рым-қатынасын арттыру арқылы басқа да сала-
лардағы екіжақты ынтымақтастықтарды жаңа ба-
ғытқа шығарудың негізі қалануы мүмкін. Осы 
орайда, Президент болып сайланған соң Шавкат 
Мирзиеев алғашқы ресми сапарын алып елдері 
ішінде Ресейге басымдық беруі алдағы уақытты 
екі ел арасындағы қатынастардың, əсіресе эко-
номикалық байланыстардың бекемдеп түсінуіне 
септігін тигізері анық. 



 

 

x Қырғызстан орталық сайлау комитеті-
нің алдын ала нəтижелеріне сəйкес, 
Конституцияға түзетулер енгізу бойы-
нша өткізілген референдумға қатысуш-
ылар саны 40,48%-ды құрап 1,145 мил-
лионға жетті. Дауыс берушілердің  79,-
62%-ы түзетулер енгізуді қолдаса, 15,-
37%-ы оған қарсы дауыс берді. Дауыс 
берушілердің 30%-ы қатысқандықтан, 
референдум өткізілген болып таныл-
ды.  

x Өзбекстан парламентінің екі палата-
сының қатысуымен өткен жиналыс ке-
зінде жаңа сайланған президент Шав-
каз Мирзиеев ресми түрде өз міндетін 
бастады. Сондай-ақ, жиналыс кезінде 
премьер-министр орынбасары Абдулла 
Арипов Өзбекстанның премьер-минис-
трі болып тағайындалды. Одан бұрын 
Абдулла Арипов үміткерлігін Өзбек-
стан парламентінде басымдылыққа ие 
Өзбекстан либерал-демократиялық па-
ртиясы ұсынған болатын.   

x БҰҰ, ЕО жəне ЕҚЫҰ қолдауымен өте-
тін жəне Грузия, Оңтүстік Осетия жəне 
Абхазия арасында диалог алаңы рөлін 
атқаратын Женева келіссөздерінің Оң-
түстік Кавказдағы қауіпсіздік пен тұ-
рақтылық бойынша өткен 38-ші отыр-
ысында қатысушы тараптар қару қолд-
анбау қағидасына негізделген консен-
суске келу үшін қажетті шарттарды та-
лқылады.  

x Өзінің Токиода өткен екі күндік іс-са-
пары кезінде Ресей президенті Влади-
мир Путин жəне Жапония президенті 
Шиндзо Абе екіжақты ынтымақтастық 
пен экономика жəне саудадағы ортақ 
жобаларды іске асыру арқылы саяси 
диалогтың негізін қалау мүмкіншілік-
терін талқылады. 

x Израиль президенті Бенжамин Нетань-
яху өзінің Баку мен Астанаға жасаған 
іс-сапары кезінде Əзірбайжан презид-
енті Ильхам Алиев жəне Қазақстанның 
президенті Нұрсұлтан Назарбаев мыр-
замен кездесті. Бакудегі кездесу нəти-
жесінде қатысушы тараптар стандарти-
зациялау, сəйкестілікті бақылау, қосар-
ланған салық салу, ауыл шаруашылы-
ғында жəне экономика, ғылым, техно-
логия, денсаулық сақтау жəне сауда са-
лаларында ынтымақтастықты қамтит-
ын құжаттарға қол қойды. Астанада 
өткен кездесу нəтижесінде екі жақ ара-
сындағы ынтымақтастық, соның ішін-
де ауыл шаруашылығындағы ынтыма-
қтастық сияқты мəселелер талқылан-
ды. Нəтижесінде, ауыл шаруашылығы- 
ндағы ынтымақтастық, тікелей əуе қа-
тынастарын орнату жəне визасыз қа-
тынау тəртібі сияқты мəселелер жөнін-
де келісімдерге қол қойылды. 

x Өзбекстан мен Қазақстан жұмыс топ-
тарының қатысуымен жəне Өзбекстан 
ауыл шаруашылық министрінің орын-
басары Шавкат Хамраев пен Қазақстан 
ауыл шаруашылығы вице-министрі Ер- 
лан Нысанбаевтың басшылығымен Та-
шкентте өткен кездесуде екі ел арасы-
ндағы су мəселелері жөніндегі ынтым-

ақтастықтың практикалық аспектілері 
талқыланды.  

x Анкарада Əзірбайжан мен Түркия ара-
сындағы жоғары деңгейде өткен 9-шы 
əскери диалог барысында қорғаныс са-
ласындағы министрліктерінің өкілдері 
2017 жылға арналған бірыңғай жоба 
жəне Əзірбайжан мен Түркия арасын-
дағы əскери ынтымақтастықты дамыту 
мəселелерін талқылады. 
 

Экономика, қаржы жəне энергия 
 

x Транс-Анадолы табиғи газ құбыры (Т-
АТГҚ) консорциумының басшысы Са-
лтук Дузёлдың мəлімдеуінше құрылыс 
жұмыстарының 55% орындалды. Со-
нымен бірге, ТАТГҚ жобасының құны 
бастапқыдан 1,7 млрд. долларға кеміп, 
10 млрд. долларға дейін төмендеді.  

x Ресейдің ең ірі газ өңдеуші Сибур пет-
рохимиялық компаниясы мен Қытай 
жібек жолы қоры арасында келісімге 
қол қойылды. Оған сəйкес аталған қор 
ресейлік компанияның 10%-дық үлесі-
не ие бола алады. Келісімшарт бой-
ынша аталған қор Сибур директорлар 
кеңесіне өз өкілін сайлау мүмкіндігіне 
ие болады. 2015 жылдың қыркүйегінде 
Сибур компаниясы қытайлық Синопек 
компаниясымен де осы секілді келісім-
шарт жасасты жəне сол келісімшартқа 
сəйкес, Синопек 1,338 млрд. доллар тө-
леп, компанияның 10%-дық үлесіне ие 
болды.  

x Ресей мемлекеттік инженерлік компа-
ниясы «Технопромэкспорт» жəне Иран 
мемлекеттік электр энергиясын өндіру 
холдингі 350 МВт қуаты бар Хормоз-
ган жылу электр станциясының (ЖЭС) 
төрт электр блогын салу үшін келісім-
ге қол қойды. Бұл ЖЭС Ресейлік бюд-
жеттен бөлінген 1,2 млрд. еуро көле-
міндегі мемлекетаралық қарыз арқылы 
қаржыландырылады. 

x Мемлекеттік Əзірбайжан Каспий кеме 
компаниясының басшысы Рауф Ва-
лиев жəне де Украина Теңіз Инженер-
лік бюросының жетекшісі Геннадий 
Егоров Каспий теңіз инженерлік бю-
росы атты бірлескен кəсіпорын құру 
туралы келісімге қол қойды. Жаңа бір-
лескен кəсіпорын кеме жобаларын құ-
ру, кемелерді жаңғырту жəне оларды 
күту, сондай-ақ мамандарды даярлау-
мен айналысатын болады. 

x Чехия мемлекеттік «Uranium Industry» 
компаниясы кеңесінің басшысы Милан 
Клечки жəне Қазақ мемлекеттік «Каза-
томпром» компаниясының басшысы 
Асқар Жұмағалиев өзара түсіністік ту-
ралы меморандумға (ӨТМ) қол қойды. 
Меморандумға сəйкес компаниялар у-
ран өнімдерін геологиялық барлау, ур-
ан өндіру жəне қайта өңдеу, маркетинг 
жəне сату сұрақтарына байланысты ұз-
ақ мерзімді ынтымақтастықты дамы-
туды жоспарлап отыр. 

x Əзірбайжан Мемлекеттік кеден коми-
теті 2016 жылдың Қаңтарынан Қара-
шасына дейін 2,06 млрд. манат кеден-
дік кірістерден түскен қаражаттарды 
(1,16 млрд. доллар) мемлекеттік бюд-

жетке аударғанын атап өтті. Бұл ауда-
рылған қаражаттар 2015 жылдың сəй-
кес кезеңіндегі аударылған қаражат-
тармен салыстырғанда 48,2%-ға  артық 
болды.  2016 жылдың қараша айындағ-
ы кедендік кірістер 2015 жылдың сəй-
кес кезеңімен салыстырғанда 86,8%-ға 
өсті жəне 219,62 млн. манатты (30 млн. 
доллар) құрды. 

x Грузияның Ұлттық статистика бюро-
сының мəлімдемесіне сəйкес, Əзір-
байжан 2016 жылдың үш тоқсанында 
151 млн. доллар инвестиция салды. 
Осы салынған инвестиция 2015 жыл-
дың сəйкес кезеңімен салыстырғанда 
15,1%-ға кем болды. Əзірбайжан Гру-
зияның экономикасына салынған ин-
вестициялардың 33%-на ие. Жалпы ал-
ғанда, 2016 жылдың үш тоқсанында 
Грузияның экономикасына 463 млн. 
доллар инвестиция салынған жəне де 
бұл көрсеткіш өткен жылдың осы ке-
зеңімен салыстырғанда 4,1%-ға аз бол-
ған. 

x Əзірбайжан мүлік мəселелері жөнінде-
гі мемлекеттік комиссиясы  мемлекет-
тік жаңа жекешелендіру бағдарламасы 
аясында өтілген аукционында 26 мем-
лекеттік мүлік сатылғандығын атап өт-
ті. Сондай-ақ, осы мемлекеттік мүлікті 
жекешелендіру бағдарламасы арқылы 
2,42 млн. доллар сомадағы қаражат 
мемлекеттік бюджетке аударылатыны 
атап өтілді.   

x Қазақстанның Ұлттық экономика ми-
нистрлігі 2016 жылдың қараша айында 
орташа айлық атаулы жалақы 142,088 
теңгені құрады деп мəлімдеді. 
 

Қоғам жəне мəдениет 
 

x Түркия президенті Режеп Тайып Ердо-
ған Анкара қаласында Түркиядағы Ре-
сей елшісі Андрей Карловтың қазасына 
байланысты Ресей халқына көңіл айтты. 
Екі ел аралық бірлескен тергеу комитеті 
құрылып, бұл қастандық шабуыл то-
лықтай зерттелетіні мəлімделді.  

x Тəуелсіздік күнін мерекелеу құрметіне 
Түркіменстан Президенті Гурбангулы 
Бердімұхамедов сотталғандарды кешіру 
туралы жарлыққа қол қойды. Бұл құж-
атқа сəйкес, 560 Түркіменстан жəне шет 
ел азаматы босатылады.   

x Мəскеу қалалық кеңесінің монументал-
ды өнер жөніндегі комиссияның төраға-
сы Игорь Вознесенский Өзбекстанның 
бұрынғы президенті Ислам Каримовтың 
ескерткіші Мəскеудегі Өзбекстан елші-
лігінің алдында орнатылады деп жария-
лады. Ескерткіш Мəскеудің Якиманка 
ауданындағы жаңа Ислам Каримов ат-
ындағы қалалық алаңда орнатылатын 
болады. 

x Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назар- 
баев ел тəуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған мерекелік іс-шараны бастады. 

x Түркіменстанның ұлттық əуе тасымалд-
аушы «Turkmenistan Airlines» компани- 
ясы 2016 жылдың желтоқсанынан бас-
тап Ашхабад-Қазан-Ашхабад бағыты 
бойынша тұрақты жолаушы рейстерінің 
жүргізілетінін хабарлады. 
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