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The Republic of Kazakhstan and the United States of America have confirmed a shared 
commitment to implementing practical measures to strengthen the nuclear nonproliferation 
regime and enhance nuclear security. 

The United States of America welcomes the Republic of Kazakhstan’s activities to strengthen 
nuclear security and implement decisions of the Washington, Seoul and Hague Nuclear Security 
Summits. 

In this regard, the parties note with satisfaction that Kazakhstan has recently completed the 
conversion of the WWR-K research reactor at the Institute of Nuclear Physics (INP) to low 
enriched uranium (LEU) fuel, following the previous conversion of the WWR-K critical assembly. 

Moreover, the parties have announced the successful elimination of all fresh highly enriched 
uranium (HEU) from the WWR-K research reactor in Kazakhstan by down-blending this material 
at Kazakhstan’s nuclear fuel factory and emphasize the commitments of Kazakhstan to return the 
HEU spent fuel to the Russian Federation as soon as possible, thereby eliminating all HEU from 
the INP facility. 

The parties welcome Kazakhstan’s continued commitment to the conversion of the IVG.1M and 
IGR research reactors to LEU fuel when an acceptable LEU fuel becomes available and to return 
the HEU spent fuel from these reactors to Russia once their conversion is completed. 

The parties support the efforts made by industry to implement new technologies without using 
sensitive nuclear materials, where technically possible and economically acceptable. 

Furthermore, the parties are pleased with the joint efforts made to establish the Nuclear Security 
Training Center (NSTC). The Center will offer training in the areas of nuclear nonproliferation; 
material protection, control, and accounting; and countering the illicit trafficking of nuclear and 
other radioactive materials. Construction on the NSTC began in late 2015 and the center will be 
operational by the end of calendar year 2016. 



Kazakhstan and the United States further commit to working together on guard force training, 
inventory management systems, site and transportation security, cyber security, and cooperation 
to enhance the global nuclear detection architecture. 

The Republic of Kazakhstan and the United States of America attach importance to the Nuclear 
Security Summit process, underlining the importance of continued efforts aimed at strengthening 
nuclear security as well as ongoing collaboration between the parties on issues related to 
strengthening the nuclear nonproliferation regime. 

  

Совместное заявление Республики Казахстан и Соединенных Штатов Америки о 
сотрудничестве в сфере нераспространения и ядерной безопасности 

Республика Казахстан и Соединенные Штаты Америки подтвердили совместную 
приверженность реализации практических мер по укреплению режима нераспространения 
ядерного оружия и усилению ядерной безопасности. 

Соединенные Штаты Америки приветствуют усилия Республику Казахстан по усилению 
ядерной безопасности и реализации решений Вашингтонского, Сеульского и Гаагского 
саммитов по ядерной безопасности. 

В этой связи стороны с удовлетворением отметили, что Казахстан недавно завершил перевод 
исследовательского реактора ВВР-К в Институте ядерной физики на топливо с 
низкообогащенным ураном (НОУ), последовавший за конверсией критических сборок для 
указанного реактора. 

Помимо этого, стороны объявляют об успешной ликвидации в Казахстане всего свежего топлива 
реактора ВВР-К с высокообогащенным ураном (ВОУ) посредством разбавления материала на 
казахстанском предприятии по производству ядерного топлива, а также отмечают обязательства 
Казахстана по скорейшему возвращению оставшегося отработанного топлива с ВОУ в 
Российскую Федерацию, тем самым ликвидируя весь запас ВОУ в Институте ядерной физики. 



Стороны приветствуют неослабевающую приверженность Казахстана переводу реакторов 
ИВГ.1М и ИГР на топливо с НОУ тогда, когда приемлемое топливо с НОУ станет доступно, и 
передаче отработанного топлива с ВОУ с указанных исследовательских реакторов в Россию по 
завершении их конверсии. 

Стороны поддерживают усилия ядерной отрасли по внедрению новых технологий без 
использования чувствительных ядерных материалов там, где это технически возможно и 
экономически оправдано. 

Более того, стороны с удовлетворением отмечают совместные усилия по строительству 
Учебного центра по ядерной безопасности. Центр будет проводить тренинги в сферах ядерного 
нераспространения: защиты, контроля и учета материалов; противодействия нелегальному 
обороту ядерных и других радиоактивных материалов. Строительство Центра началось в конце 
2015 года, в эксплуатацию он будет введен к концу  календарного 2016 года. 

Казахстан и Соединенные Штаты заявляют о своей дальнейшей приверженности совместной 
работе над проведением тренингов для сил охраны объектов, систем управления запасами, 
обеспечения безопасности объектов хранения и транспортировки материалов, кибер-
безопасности, и сотрудничеству для укрепления глобальной архитектуры обнаружения ядерных 
материалов. 

Республика Казахстан и Соединенные Штаты Америки придают большое значение Саммитам 
по ядерной безопасности, подчеркивая важность продолжения усилий по укреплению ядерной 
безопасности и текущего взаимодействия сторон по вопросам укрепления режима 
нераспространения ядерного оружия. 

  

Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттарының Ядролық қаруды 
таратпау жəне ядролық қауіпсіздік саласындағы ынтымақтастығы туралы 

бірлескен мəлімдемесі 

  



Қазақстан Республикасы мен Америка Құрама Штаттары ядролық қаруды таратпау жəне 
ядролық қауіпсіздікті нығайту тəртібін күшейту бойынша іс жүзіндегі шараларды іске 
асырудағы бірлескен айнымастықтарын растайды. 

Америка Құрама Штаттары Қазақстан Республикасының іс жүзіндегі ядролық қауіпсіздікті 
нығайту жəне Вашингтон, Сеул жəне Гаага Саммиттерінің ядролық қауіпсіздік бойынша 
шешімдерін іске асырудағы əрекеттерін қуаттайды. 

Осыған орай, тараптар  Қазақстанның Ядролық физика институтында  ВВР-К зерттеу 
реакторының критикалық құрылымдарын конверсиялаудан кейін реакторды төмен байытылған 
уранға (ТБУ) негізделген отынға ауыстыруды жуырда аяқтағанын қанағаттанушылықпен атап 
өтті. 

Бұдан басқа, тараптар осы материалды ядролық отынды өндіретін қазақстандық кəсіпорында 
сұйылту арқылы Қазақстандағы ВВР-К реакторының барлық жаңа жоғары байытылған уран 
(ЖБУ) отыны сəтті түрде жойылғандығын жариялайды, сондай-ақ құрамында ЖБУ бар қалған 
пайдаланылған отынды Ресей Федерациясына мүмкіндігінше қысқа мерзімде қайтару жөніндегі 
Қазақстанның міндеттемесін ерекше баса айтады, əрі осылайша Ядролық физика 
институтындағы барлық ЖБУ жояды. 

Тараптар жарамды ТБУ отыны қолжетімді болғанда Қазақстанның ИВГ.1М жəне ИГР 
реакторларын конверсиялауға жəне оларды конверсиялау аяқталғаннан кейін пайдаланылған 
ЖБУ отынын осы зерттеу реакторларынан Ресейге қайтаруға айнымастығын қуаттайды. 

Тараптар техникалық тұрғыдан мүмкін жəне экономикалық тұрғыдан тиімді жағдайларда 
сезімтал ядролық материалдарды пайдаланусыз жаңа технологияларды енгізу бойынша ядролық 
саланың тиісті əрекеттерін қолдайды. 

Оның үстіне, тараптар Ядролық қауіпсіздік жөніндегі оқу орталығын құру ісіндегі бірлескен 
күш-жігерін қанағаттанушылықпен атап өтеді. Осы Орталық ядролық қаруды таратпау; 
материалдарды қорғау, бақылау, жəне есепке алу саласында, ядролық пен басқа да радиоактивтік 
материалдардың заңсыз айналымына қарсы күрес бойынша тренингтер өткізетін болады. 
Орталықтың құрылысы 2015 жылдың аяғында басталған жəне ол 2016 жылдың соңына дейін 
пайдалануға берілетін болады. 



Бұдан əрі Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары күзету күштері, қорларды басқару жүйелері 
үшін жаттығуларды өткізуде, нысандардың жəне материал тасымалдаудың қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуде, кибер қауіпсіздік саласында бірлесіп жұмыс істеуге жəне ядролық 
материалдарды айқындаудың жаһандық құрылымды нығайту үшін ынтымақтасуға 
айнымастығы туралы мəлімдейді. 

Қазақстан мен Америка Құрама Штаттары іс-жүзіндегі ядролық қауіпсіздікті нығайту жөніндегі 
қызметті жалғастырудың маңыздылығын баса айта отырып, Ядролық қауіпсіздік жөніндегі 
саммитке, сондай-ақ тараптардың ядролық қаруды таратпау тəртібін нығайту мəселелері 
бойынша ағымдағы өзара əрекеттестігіне үлкен көңіл бөледі. 

 


