
қазакстан Республикасы Президентінің 
ялсырмасы бойынша кыркүйектің 23 - 27-
сіаралығында Өскемен каласында аймақтық 
дамужәне шекаралық ынтымактастык 
форумы, Қазақстан Реслубликасы мен 
Ресей федерациясы арасындағы шекаралық 
ыктымақтастық жөніндегі үкіметаралык 
комиссияның кезекті мәжілісі өтті. Форум 
хумысына Қазақстан Республикасының вице-
премьері Кәрім Мәсімов, Павлодар 
облысының әкімі Даниял Ахметов, Шығыс 
Казакстан облысының әкімі Виталий Метте, 
Ресей Федерациясы жағынан үкіметаралық 
«салкы комиссияның төрағасы Виталий 
Шйпов мырзалар катысты. 

Форумга шақырылғандар арасында 
Ресей Федерациясы және Қазақстан 
Республикасы министрліктері мен 
ведомстволарының өкілдері, Қазақстан 
Республйкасы шекаралық облыстар мен' 
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СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ БАЙЛАНЫСТАР « Л 

ДАМУ ЖӘНЕ 

ФОРУМЫ 

косалқы комиссияның терағасы,' РФ 
•экономикалык даму және сауда министрінің 
орынбасары В. Шипов форум жумысын 
корытындылап, шекаралас ынтымактастық 

. жөніндегі қосалқы комиссия шешімдерінің 
хаттамасына қол койды. * 
; Осыдан кейін шекаралас ынгымактастық 

жөніндегі екі жақтың қосалкы комиссиясының 
,төрағалары А. Андрющенко мен В. Шипов 
форумда көтерілген взект/ мәселелер, оларға 
байланысты кабылданған шешімдер мен негізгі 
бағыттар туралы журналистермен баспасөэ 
мәслихатын өткізді. 
. Комиссия төрағалары кездесудё екі ел 
арасындағы сауда-экономикалық ынтымақтас-
тықты дамыту мәселесі ғана емес, сонымен 
бірге демография және миграция, коршаған 
ортаны корғау, туризм және спорт сияқты саяси, 
ғылыми бағыттағы іс-шараларды аткарудағы 
өзара ынтымақтастык байланыстарды нығайту, 

^сей Федерациясы субъёктілерінің, іскер 
•оптардың; ғылыми және инженерлік-
ехникалық қоғамдардың вкілдері болды. .;. 

Аталмыш шара екі мемлекет арасындағы 
^уда-экономи ка л ы£,. ғылымитте&ниқапык 
кЭДё^і^»|*н1^)1" Й'л а"і^старйы'Инь^агйтуг* 
иекаралық ъінтымактастықты одан эрі 
-рістету мақсатында өткізілді. \ 

Форумжумысын Қазакстан Республикасы-
**» вице-премьері Кәрім Мәсімов қүттыктау '; 
;9збен,.ашты. Қазакстан Республикасы 
[кіметі атынан сөйлеген вице-премьер 
"Регей экономикалық аймақтың кажеттігіне, 
! « ел азаматтарының еркін шекаралық* 
арым-қатынасының, ғылым мен өндірістің, , 
«еуметтік-мәдени байланыстарды одан әрі 
іығаита берудің маңьіэдылығына токтала 
<еліп, келелі жиынға катысушыларға сэттілік : 

іледі. - • - •...... . . . . . .., . . -
Шығыс Қазакстан облысының әкімі В. 

"'еттефорумға қатысушыларға облыстын • 
'«номикалық, әлеуметтік жағдайынан,' 
№иғи байлығы мен табиғат ерекшелікте-
"нен қысқаша сипаттама берді, сыртқы 
«ономикалық байланыстардың, оның ішінде ; 
есеифедерациясымен сауда-экономикалык 
і а р ы ,м-катынастың ; нәтижелері туралы , 
іа»ндадЫ.'. ;;....••'-
, Бүгінде Шығыс Қазакстан облысы, деді., 

Метте өз сөзінде, Ресей Федерациясынын...; 
^гаиөлкесі, Алтай Республикасы, Ноеосібір, . ' 
*5ы, Челябі, Самара, Орынбор, Астрахань 
•ОДЫстарымен тығыз экономикалык байла-; 
£сТа'р.жаса'іі отыр. Сондай-ак, Шығыс . 
«закстаннын өнімдері Үлыбританияға, ;•;;• 
Г^онияға, Америка Қүрама Штаттарына, 
^ с п к Кореяға және бірқатар баска да алыс 
"ет елдерге шығарылады. Әрине, сыртқы " 
•ауда-экономикалык байланыста Ресей 
"вДерациясынын өзімізбен көршілес 
'«лыстарыбастыорын алады. Біздерді темір „.,-
«"і мен автокөлік жолдары, төрт мың 
•™>ометрге созылғач Ертіс өзені байланыс-, ^ Р 4 - 1 1

 түр, енді Риддер - Алтай Реслубликасы ̂  , 
« жолын- пайдалануға беруді ойластырыл >-
^рмыз^Шульба ГЭС-і шлюзі пайдалануға 
*Р»ігеннен кейін ЕртіспеИ жүк тасымальі 
ТГЯЯви қалыпқа келетін болады.-:;, 

_ - о д ы с Ә К і м і жиналғандарды ауыл 
щ аРУаиішпі.,л . г , п * п п и а п а п м й н . 

егін және мал шаруашылығы салаларындағы 
табыстармен таныстырып өтті. Ауыл 
шаруашылық қүрылымдарын ірілендірудің 
тиімділігін және осы бағытта істеліп жатқан 
шаруаларды тілге тиек етті. 

В. Метте өз сөзінде былтырғы жылмен 
салыстырғанда Ресеймен сырткы экономика-. 
лык тауар айналымы деңгейі төмендеп 
кеткенімен алдағы жоспардын ауқымды 
екеніне, бүгінгі басталып отырған форумның 
екі ел арасындағы сауда-саттық байланысын 
одан әрі жақсартуға игі ыкпал ететініне сенім 
білдірді. 

Будан кейін шекаралык ынтымактастық 
жөніндегі ресейлік жақ қосалқы комиссия-
сының төрағасы Виталий Шипов сөзалды. 
Ол бүгінгі үлкен форумға 11 субъектінің 
өкілдері - Алтай өлкесі, Алтай Республикасы 
басшыларының, Астрахань,. Новосібір, 
Тюмень, Саратов, Кемерово, Омбы, Самара, 
Қорған, Орынбор облыстары губернатор-
ларының орынбасарлары келіп отырғанда-; 
рын хабарлады. Бул субъектілердің бәрі' 
Қазақстан Республикасымен; оның ішінде. 
Шығыс Қазақстан облысымен, тығыз,-, 
экономикалык байланыс жасап келеді, ' 
Шекарамыэ 6,5 мың километрге созылып' 
жатыр, демек Қазакстан мен Ресей қоян-
қолтык араласып жатыр дегенсез . Біздің 
экспорттағы басты әріптесіміз Қазақстан , 
болып саналады. Өткен жылы Ресейдің . 
Қазақстанмен сауда айналымы 4,7 миллиард Кеңесте . с ө з : алған •'•-. Каяақстан ; осы салалардың жүмыстарын жетілдіріп, ондағы 
АКШ долларын күрады.Өкінішке орай, деді Республикасы үлттыК Ғылым академиясының ; кемшілік, кедергілерді жоюдың жолдары да 
Ресей делегациясьГның басшысы', өнім мүше-корреспонденті,профбссорБ,іДь'ячков," кеңінең сөз .§о.лғ^ңылі_айтты.. Екі жақтың 

'-•' экспорты екі жақта.да азайып кеГгі,' рның Қазакстан, ^ерпу.бликагоы- : ыйй^-Рвсей.^п<а^жі&т як''жӨйё'өнеркәсіптік. қүрылымдарының 
; : •••*. - - . ^ - - ^ - ^ н у ^ у б й е ^ ^ в т г ^ ^ о ^ карым-қатынасы арта түскең сайын Ресей 

- •---.-.̂ >-: •-..--.—••.." баэасын>күру^^аксатында шекаралас <.,1,мен^Қазақстан арасындағы^.ынтымақтастык болды.';',• Біздерде•>- жағд'айдьі'->түзеудш* 
мүмкіндіктері толық бар двп айта аламын."' 
Бугінгі форум күндерінде екі жақтың 
комиссия мүшелері қордаланған проблема-

, ларды шешу үшін жумыс істемек, 
Өскемендегі бас қосуымыз алдағьі.сауда-
экономикалық байланыстарымызға кең жол 
ашады деп ойлаймын. ' ; •••',.'••'•:'' 
V Казақстан Республикасының'экономика" 

және сауда вице-министрі, Қаэақстан 
жағынан шекаралық ынтымақтастык қосалкы 
комиссиясынын төрағасы А. И. Андрющенко у 
форум жүмысын жүргізе отырып, шекаралық 
ынтымактастықтағы кейбір проблемаларға, ; 

, Өзара байланыстың жаңа жолдарын іздестіру.', 
кажеттігіне тоқталды. Екі мемлекеттің.'. 
і і іекаралас облыстары арасында 116 ; 

келісімнің және 2008 жылға дейінгі шарттың \ 
онды ңәтижелерге жеткізетіндігіне сенім. 
білдірді. ;' •'. 
" • 'Форум бағдарламасы бойынша аймақтық ; 
даму мен ынтымақтастықтың басым бағыт- : 

тары, дәлірек айтсак, ғылыми-техникалық, • 
сауда-экономикалык ынтымақтастық; ; 

минералдық шикізаттарды, аймактардың 
табиғи ресурстарыңпайдалану мәселелер),-
талқыланды. ,' . - • : 

Қазақстан ынта білдірген мемлекеттердій 
бәрімен узақ мерзімді ыңтымактастық 
шартына отыруға кашанда әзір. Біэдің ёліміз;' 
тарапынан әріптестерімізге үсынатын азык-; 
тулік, шикізат енімдері баршылык. Шыгыс \ 
Қазакстан облысынын да инфракурылымы 
айтарлықтай жетілген. Пленарлыкмәжілістер 
кезінде бизнестегі әріптестермен іскерлік 
байланыстарды кеңінен өрістетудің 
мумкіндіктері жан-жакты сөз болды. 

• Форумның екінші күні "Аймактык даму 
мен ынтымақтастықтың негізгі бағыттары" 
дегемтақырыгггағылыми-техникалык, сауда-^ 
эконо\'*>ікалық ынтымақтастык, табиғи 
ресурстар мен минералды шикізат корларын 
тиімді пайді-лану мәселелёрі төңірегінде ;';' 
әнгіме козғалыіі, »смнь;с, пікірлер айтылды. : 

" аимакгарға; теологиялық- зерттеулер 
ж ү р г і з у д е г і . ғылыми-технйкалық 
ынтымактастық бағыттарды саралал, Шығыс 

. Қазакстан облысының тусті металлургия 
көсіпорындарынчііикізат кезімен камтамасыз' 
етіп, аймақтағы кен^ орындарын .бірлесе 
зерттеп игерудегі екі жактын байланысын 

. арттыра берудін маңыздылығына тоқталды..'. 
; Новосібіроблыстыкғылым.жбғары,ортажәне 
арнайы кәсіптік білім беру баскармасы 
бастығының орынбасары Б. Йвлев кездесуге 
келгендердің алдында осы облыстың ғылыми-
техникалык жетістігі женінде баяндап етті. 

Шығыс , Қазакстан мемлекеттік' 
,университётінін ректоры Ә. Әбжаппаров 
"Қоршаған ортаны қорғау - улттық 
қауіпсіздіктің міндеті" деген такырыпта 
облыстың экологиялык жағдайы және оны 
оналтудың жолдары туралы сараптамалық 
ғылыми түжырымдама жасап, трансшекаралық 
аймактарда жаткан өзендердің суын, 
ластанудан корғау мәселелерін ортаға салды. 

"Алтай өлкелік есептеу палатасы"ААҚ 
директорлар кенесінің терағасы В. Куц біздің ,'• 
облыстағы кедендік тексерулер жуйесі мен •• 
жол жағдайын ретке келтірудің қажеттілігі; 
туралы мәселе көтеріп, екі елдегі кеден 
төртібін уйлестіре жургіэу туралы пікірін, 

•білдірді. : . , '>; . • ' . , ; ' ; ; ; : . : ' ; ; ' " ; . " - - - ' ; 
'.'••-;;; ;*•,•'•-.« » * '•;•;•;.••..» ь» • • .;/і-;.' -.)-. 

I Форумның ушінші куні облыстық ӘКІМШІЛІҚ 
үйінде Қазакстан Республикасы мен Ресей ;' 
Федерациясы арасындағы ынтымактастық 
женіндегі үкіметаралык комиссияның 
шекаралас ынтымактастыкка байланысты... 
косалқы комиссиясының отырысы болып, 
онда еткен жылдыҢ казанында қабылданған 
екі ел арасындағы шекаралас ынтымақтастык 
женіндегі хаттаманың жүзеге асырылу 
барысы талкыланды. Осы отырыста 
ынтымактастык жөніндегі казақстандық 
косалкы комиссияның терағасы,« ҚР 
индустрия және сауда министрінін бірінші* 
орынбасары А. Андрющенко мен ресейлік 

байланысты да жэна бағыттармен толыктыру 
•кажеттігі.туып отыр. Осыған орай, бул форумда 

• төтенше жағдайлардың алдын алу мен оларды 
;. жою, ауыл шаруашылығы және жер ресурстарын 
Г басқару сияқты біркатар маңызды мэселелерді 
. бірлесе шешудің тетіктерін айкындайтын арнайы 

бағыттар кабылданды. . і • 
,, Екі жақтың алдағы уақытта қоршаған ортаны 

; корғау, экологиялык жағдайды жақсартуға 
байланысты аткарар шаралары да аз емес. 

, Форумға катысушылар Ертіс, Есіл, Орал 
езендерін сынап, езге де зиянды ауыр 
метяпдардан тазарту, шекаралас аймақтардағы 
жер, су, ауа бассейндерінің ластануы деңгейін 

V зерттейтін біртүтас экологиялық мониторинг 
енгізу, Каспий теңізін қорғау сиякты бірнеше 

, манызды экологиялык мәселелерді осы жылдың 
; аяғына дейін ретке келтіру қажет деп тапты. 

' Форумда Қазақстандағы пайдалы казбаларды 
; зерттеу жумыстарын жеделдете жургіэу, ондағы і 

; геологиялық барлау жүмыстарын ресейліктермен 
, бірлесе отырып аткарудың да маңызы зор екені 
' ерекше айтылды. Бүл багытта Қаэақстан жағына 
шекаралас аймактардагы кен орындарынын 

: реестрін жасауды жеделдету міндеті жүктеліп 
отыр. :••'•• .. : •: '! 

; Ірілі-үсакты осындай езекті мәселелерді 
камтыған Қазакстан мен Ресей арасындағы { 

ынтымақтастық женіндегі укіметаралык 
; комиссияның шекаралас ынтымактастыққа ! 
. байланысты қосалкы комиссиясмиың келесі 

отырысы алдағы жылдың екінші токсанында 
Ресейде еткізілмек. , < • • , • • ! 

' Форумға катысушылар мен косалқы комиссия 
мушелері жумыс корытындысы бойынша I 
меморандум кабылдады. • . 1 

Жанаргүл МҮҚАТАЙ. I 
М рат ӘМІРЕНОВ. 1 

!'••.' СУРЕТТЕРДЕ: В. МЕТТЕ; форумга катысу-
:; шылардын бір тобы өзара пікір алмасуда. ' 
іі:> Суреттерді тусірген Е, ОРЫНБАЕВ. 


