Ռուսաստանի Դաշնության տարածաշրջանների
պատվիրակությունները հանդիպումներ են ունենում ՀՀ մարզերում
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Դեկտեմբերի 2-3-ը Գյումրիում եւ Երեւանում կայանալիք հայ-ռուսական
միջտարածաշրջանային երրորդ համաժողովին կմասնակցեն Ռուսաստանի
Դաշնության շուրջ երկու տասնյակ տարածաշրջանների պատվիրակություններ,
որոնցից 9-ը ղեկավարում են նահանգապետները:
Պատվիրակությունների մի մասն արդեն Հայաստանում է եւ նոյեմբերի 30-ին եւ
դեկտեմբերի 1-ին հանդիպումներ են ունեցել ՀՀ մարզերում, հայաստանցի
գործընկերների հետ քննարկել համագործակցության զարգացման հեռանկարները:
Նոյեմբերի 30-ին Արխանգելսկի եւ Նիժնի Նովգորոդի մարզերի
պատվիրակությունները հանդիպումներ են ունեցել Վայոց ձորի, Ստավրոպոլի
երկրամասի պատվիրակությունը` Լոռու մարզում: Այսօր փոխգործակցության
խորացման հարցեր են քննարկվել Սյունիքի ու Արարատի եւ
համապատասխանաբար Վոլգոգրադի ու Ռոստովի մարզերի միջեւ:
Առաջիկայում եւս կշարունակվեն Ռուսաստանի տարածաշրջանների
պատվիրակությունների հանդիպումները հայաստանցի գործընկերների հետ:

ՏԿՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Երեւանում անցկացվեց միջտարածաշրջանային համագործակցության
հարցերով հայ-ռուսական աշխատանքային խմբի նիստը
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ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարությունում այսօր տեղի ունեցավ
Հայաստանի Հանրապետության եւ Ռուսաստանի Դաշնության միջեւ տնտեսական
համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի շրջանակում գործող
միջտարածաշրջանային համագործակցության հարցերով հայ-ռուսական
աշխատանքային խմբի երկրորդ նիստը` ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի
առաջին տեղակալ Վաչե Տերտերյանի եւ ՌԴ տարածքային զարգացման նախարարի
տեղակալ Սերգեյ Նազարովի համանախագահությամբ:

Վ. Տերտերյանը նշեց, որ հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային երրորդ
համաժողովի նախաշեմին անցկացվող երկրորդ նիստը նպատակ ունի քննարկել
երկու երկրների միջեւ միջտարածաշրջանային մակարդակով համագործակցության
զարգացման հեռանկարներն ու ուղղությունները: "Երկկողմ հարաբերություններում
միջտարածաշրջանային համագործակցությունն առանձնահատուկ կարեւոր տեղ է
զբաղեցնում, որի խորացման հարցերը մանրամասն քննարկվում են աշխատանքային
խմբում եւ կողմերին համապատասխան առաջարկություններ են ներկայացվում",նշեց Վ. Տերտերյանը:

Ս. Նազարովը նույնպես ընգծելով երկկողմ հարաբերություններում
միջտարածաշրջանային բաղադրիչի կարեւոր դերը` նշեց, որ ռուսական կողմից այս
ձեւաչափով համագործակցության նկատմամբ մեծ հետաքրքրություն է նկատվում:
Անգամ այն տարածաշրջանները, որոնք ավանդական կապեր չեն ունեցել
Հայաստանի վարչական միավորների հետ, հետաքրքրություն են ցուցաբերում
Հայաստանի հետ կապերի զարգացման հարցում:
Նիստի ընթացքում քննարկվեցին երկու երկրների միջեւ միջտարածաշրջանային
համագործակցության, այս մակարդակում իրավապայմանագրային դաշտի
զարգացման հարցեր:

Ներկայացվեց 2012թ. մարտին կայացած առաջին նիստի արձանագրության
իրականացման ընթացքը: Գործընկեր տարածաշրջանների ներկայացուցիչները

զեկուցեցին համագործակցության ներկա մակարդակի եւ գործակցության խորացման
ուղղությունների մասին: Կարեւորվեց միջտարածաշրջանային մակարդակում
տնտեսական փոխգործակցության զարգացման անհրաժեշտությունը, նշվեց, որ այս
ոլորտում առկա է գործակցության մեծ ներուժ:

Աշխատանքների ավարտին Վ. Տերտերյանն ու Ս. Նազարովն ստորագրեցին
Միջտարածաշրջանային համագործակցության հարցերով հայ-ռուսական
աշխատանքային խմբի երկրորդ նիստի արձանագրությունը:

ՏԿՆ հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Հայ-ռուսական համագործակցությունը հասել է վերընթաց կորի
բարձրագույն կետին. ՀՀ վարչապետ
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ՀՀ վաչապետ, հայ-ռուսական տնտեսական միջկառավարական հանձնաժողովի
հայկական կողմի համանախագահ Տիգրան Սարգսյանի և ՌԴ տրանսպորտի նախարար,
հանձնաժողովի ռուսական կողմի համանախագահ Մաքսիմ Սոկոլովի մասնակցությամբ
Գյումրիում մեկնարկել է հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային երրորդ ֆորումը:
ՀՀ կառավարության և անձամբ իր անունից ողջունելով ներկաներին՝ Տիգրան Սարգսյանը
նշել է միջոցառման հատուկ կարևորությունը՝ կապված այն հանգամանքի հետ, որ այն
անցկացվում է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի Հայաստան կատարելիք պետական
այցի շրջանակներում:
«Այս համաժողովը հատուկ բնույթ ունի: Այն նվիրված է այնպիսի կարևոր թեմայի,
ինչպիսին են մեր երկրի համագործակցության հեռանկարները՝ ինտեգրացիոն
միավորումների շրջանակում: Այսպիսի ընտրության առիթ դարձավ, իհարկե,
Հայաստանի որոշումը միանալու Մաքսային միությանը, իսկ հետագայում նաև
Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցությունը:
Առաջին հերթին մեզ առաջնորդում էր այն անվիճելի փաստի ընդունումը, որ Հայաստանի
առաջ կանգնած մարտահրավերների հաղթահարման համար անհրաժեշտ են կոլեկտիվ
ջանքեր: Մասնավորապես, ժամանակակից աշխարհում կայուն տնտեսական աճի
համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը և մրցունակ տնտեսության ձևավորումը
խիստ բարդ է, իսկ որոշ դեպքերում անլուծելի խնդիր է սահմանափակ ռեսուրսներով և
փոքր շուկա ունեցող երկրների համար, ինչպիսին Հայաստանն է: Դա երկու անգամ

ավելի բարդ է, եթե հաշվի առնենք այն աշխարհաքաղաքական իրավիճակը, որի
պայմաններում մենք ստիպված ենք զարգացնել մեր երկրի տնտեսությունը: Այսպիսով,
ՄՄ-ին միանալու որոշման հիմքում, որը մեզ համար ռազմավարական նշանակություն
ունի, ընկած էր Հայաստանի տնտեսության կայուն աճի և մրցունակության ապահովման
ձգտումը: Այս կարևորագույն խնդրի լուծման մեխանիզմների և իրականացման ուղիների
որոնումները մեզ բերեցին բնական և հիմնավորված եզրակացության՝ ինտեգրացիոն
միավորման մեջ լիարժեք անդամակցության անհրաժեշտության մասին, որին
անդամակցում են նաև մեր մոտ քաղաքական դաշնակիցները, ՀԱՊԿ անդամ-երկրները և
մեր հիմնական տնտեսական գործընկերները»,- ասել է վարչապետը:

Տիգրան Սարգսյանի խոսքով՝ Ռուսաստանի հետ տնտեսական համագործակցությունը
բացառիկ նշանակություն ունի Հայաստանի համար: Ռուսաստանը Հայաստանի
հիմնական արտաքին առևտրական գործընկերն է և Հայաստանի տնտեսության
խոշորագույն ներդրողը, ինչը որոշիչ դեր է խաղում ՀՀ-ի ենթակառուցվածքների
զարգացման հարցում: Վարչապետը նշել է, որ Ռուսաստանի հետ են կապված
տնտեսության գերակա ուղղությունների և համակարգ ձևավորող ձեռնարկությունների
զարգացման հեռանկարները, ինչպիսիք են, օրինակ՝ «Նաիրիտը» և ատոմային
էլեկտրակայանը: «Անվիճելի է, որ մեր երկրների միջև տնտեսական հարաբերություններն
անկախության տարիների ընթացքում կրել են մշտապես զարգացող բնույթ:
Հարաբերությունների այսպիսի դինամիկայի պահպանումը պահանջում էր
համագործակցության մեխանիզմների համակարգային կատարելագործում: Սակայն այս
պահին մենք փաստացի հասել ենք մեր համագործակցության վերընթաց կորի
բարձրագույն կետին, որին կարելի է հասնել օգտագործելով միայն երկկողմ
հարաբերությունների սովորական գործիքակազմը: Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև
հետագա տնտեսական համագործակցության զարգացման մարտավարությունը, որն
արտացոլված է մինչև 2020 թվականը երկարաժամկետ տնտեսական
համագործակցության ծրագրում, պետք է ուղղված լինի երկու երկրների միջև
առևտրատնտեսական հարաբերությունների դիվերսիֆիկացման և մեր
տնտեսությունների կառուցվածքային և տեխնոլոգիական մոդեռնիզացմանը նպաստող
պայմանների ապահովմանը»,- նշել է ՀՀ կառավարության ղեկավարը:
Վարչապետի խոսքով՝ այս խնդիրների լուծումը հնարավոր է միայն տնտեսական
միջավայրում, որը կբացառի ցանկացած սահման կամ խոչընդոտ երկու երկրների
տնտեսությունների փոխադարձ ինտեգրման համար: Այսպիսով, ՄՄ մտնելու
Հայաստանի որոշումը, Տիգրան Սարգսյանի համոզմամբ՝ կրում է կշռադատված բնույթ և
ունի լիովին ռացիոնալ հիմնավորում: Այն պայմանավորված է մրցունակ և արդյունավետ
զարգացող տնտեսության համար անհրաժեշտ պայմանների ստեղծման ձգտումով:
Իր հերթին Մաքսիմ Սոկոլովը կարևորել է երկու ռազմավարական երկրների
տարածաշրջանների միջև կապերի սերտացումը:
«Մենք պատրաստվում ենք Հայաստանի հետ ստորագրել մի շարք փաստաթղթեր, որոնց
նպատակն է էլ ավելի սերտացնել և ամրապնդել Հայաստանի և նրա տարածաշրջանների
հետ համագործակցությունը: Դրանց նպատակն է նաև իրականացնել երկկողմ

համագործակցության նոր ծրագրեր, որոնք իրենց հերթին ուղղված կլինեն հայ-ռուսական
փոխգործակցության զարգացմանը»,- ասել է Սոկոլովը:
Այնուհետև Տիգրան Սարգսյանը և Մաքսիմ Սոկոլովը դիմավորել են ՀՀ նախագահ Սերժ
Սարգսյանին և պետական այցով Հայաստան այցելած ՌԴ նախագահ Վլադիմիր
Պուտինին, ովքեր մասնակցել են հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային ֆորումին:

ՀՀ կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչություն

Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով պետական այցով Հայաստան է
ժամանել ՌԴ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը
2-ը դեկտեմբերի, 2013 թ.
http://www.president.am/hy/press-release/item/2013/12/02/President-Serzh-Sargsyan-forum-Presidentof-RF-Vladimir-Putin-in-Gyumri/

Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրավերով այսօր պետական այցով Հայաստան է
ժամանել Ռուսաստանի Դաշնության Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը:

ՌԴ Նախագահի գլխավորած պատվիրակության կազմում են նախարարներ,
Նախագահի աշխատակազմի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, նահանգապետներ,
տարբեր ոլորտների ռուսաստանյան առաջատար ընկերությունների ղեկավարներ:

Երևան են ժամանել, մասնավորապես, արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ
Լավրովը, կառավարության նախագահի առաջին տեղակալ Իգոր Շուվալովը,
կրթության և գիտության նախարար Դմիտրի Լիվանովը, էներգետիկայի նախարար
Ալեքսանդր Նովակը, ֆինանսների նախարար Անտոն Սիլուանովը,
տարածաշրջանային զարգացման նախարար Իգոր Սլյունյաևը, տրանսպորտի
նախարար, Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի Դաշնության միջև
տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի ռուսական
կողմի համանախագահ Մաքսիմ Սոկոլովը, գյուղատնտեսության նախարար Նիկոլայ
Ֆյոդորովը, պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Արկադի Բախինը,
տնտեսական զարգացման նախարարի տեղակալ Ալեքսեյ Լիխաչևը,
ռազմատեխնիկական համագործակցության գծով դաշնային ծառայության տնօրեն
Ալեքսանդր Ֆոմինը, «Ռոսատոմ» ընկերության գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Կիրիենկոն,
զբոսաշրջության դաշնային գործակալության ղեկավար Ալեքսանդր Ռադկովը,
«Ռոսնեֆտ» ընկերության նախագահ Իգոր Սեչինը, «ՎՏԲ» բանկի նախագահ Անդրեյ
Կոստինը, «Գազպրոմ» ընկերության վարչության նախագահ Ալեքսեյ Միլլերը, ՌԴ
Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի անդամ, հայ-ռուսական
միջխորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի համանախագահ
Նիկոլայ Ռիժկովը, «Ռուսական երկաթուղիներ» ընկերության ավագ փոխնախագահ
Վալերի Ռեշյոտնիկովը, պաշտոնատար այլ անձինք:

Գյումրիի «Շիրակ» օդանավակայանում ՌԴ Նախագահի դիմավորման պաշտոնական
արարողությունից հետո, նախագահներ Սերժ Սարգսյանը և Վլադիմիր Պուտինը
Վարդան Աճեմյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոնում մասնակցել են
«Ռուսաստան: Հայաստան: Մաքսային միություն» միջտարածաշրջանային երրորդ
համաժողովի բացմանը: Համաժողովի լիագումար նիստում, որն անցկացվում է
Ռուսաստանի և Հայաստանի կենտրոնական և տարածաշրջանային մակարդակով
պետական մարմինների, ինչպես նաև ոչ պետական հատվածի ներկայացուցիչների
ու բազմաթիվ գործարարների (շուրջ հինգ հարյուր) մասնակցությամբ,
նախագահները հանդես են եկել ողջույնի խոսքով:
Մինչ այդ, երկու երկրների նախագահներն այցելել են համաժողովի շրջանակներում
բացված Հայաստանի մարզերը և Ռուսաստանի տարածաշրջանները ներկայացնող
ցուցահանդես, որի նպատակն է՝ Հայաստանի Հանրապետության և Ռուսաստանի
Դաշնության միջև տնտեսական միջտարածաշրջանային համագործակցության
զարգացումը և Հայաստանի՝ Մաքսային միություն մտնելու հեռանկարների
շրջանակներում զարգացման ներուժի ու համագործակցության նոր
հնարավորությունների բացահայտումը:
Գյումրիի պետական դրամատիկական թատրոնում Սերժ Սարգսյանը և Վլադիմիր
Պուտինը հեռուստակամրջի միջոցով ուղիղ միացմամբ հետևել են «Հրազդանի ՋԷԿ»-ի
5-րդ էներգաբլոկի լիարժեք շահագործման հանձնման արարողությանը: ՋԷԿ-ը 2012

թվականի հունվարից գտնվում էր փորձարարական-արդյունաբերական
շահագործման փուլում:
ՀՀ և ՌԴ նախագահները համաժողովի անցկացման վայրում մասնակցել են նաև
Սոչիում կայանալիք XXII ձմեռային օլիմպիական խաղերին նվիրված
նամականիշերի մարման արարողությանը: Թողարկված երկու նամականիշերի վրա
պատկերված են այն սպորտաձևերը, որոնցով հանդես է գալու Հայաստանի
օլիմպիական հավաքականը 2014թ. Սոչիի ձմեռային օլիմպիական խաղերին.
առաջին նամականիշի վրա պատկերված է դահուկավազք սպորտաձևը, իսկ
երկրորդի վրա՝ լեռնադահուկային սպորտաձևը: Նամականիշերի ձախ կողմում
պատկերված են Սոչիի լեռները:
Հայ-ռուսական միջտարածաշրջանային երրորդ համաժողովի բացումից հետո, Սերժ
Սարգսյանը և Վլադիմիր Պուտինը Գյումրիում, 1988թ. Սպիտակի ավերիչ
երկրաշարժի 25-րդ տարելիցի նախօրեին, ծաղկեպսակ կդնեն երկրաշարժի զոհերին
նվիրված հուշակոթողին և հարգանքի տուրք կմատուցեն զոհերի հիշատակին, որից
հետո կայցելեն Գյումրիում տեղակայված 102-րդ ռազմակայան:

ՀՀ Նախագահի մամուլի գրասենյակ

