ДОГОВІР
між Україною і Республікою Казахстан про економічне співробітництво на 1999 - 2009 роки 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 17.09.99 р.
ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 18.05.2000 р.
Україна і Республіка Казахстан, далі іменовані - Високі Договірні Сторони, 
керуючись Договором про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 року, Угодою між Урядом України Урядом і Республіки Казахстан про вільну торгівлю від 17 вересня 1994 року, 
підтверджуючи положення Декларації про подальший розвиток співробітництва між Україною і Республікою Казахстан від 14 жовтня 1997 року, 
визнаючи, що економічне співробітництво спрямоване, насамперед, на підвищення рівня життя і задоволення потреб населення двох держав, 
усвідомлюючи переваги міжнародного розподілу праці, спеціалізації і кооперування виробництва, взаємовигідної торгівлі для досягнення цілей їх соціально-економічного розвитку, 
виходячи з необхідності подальшого зміцнення і розвитку рівноправних і взаємовигідних торгово-економічних і виробничих відносин, надання їм довгострокового і стійкого характеру, ефективного використання економічного потенціалу двох держав і підвищення добробуту їх народів, 
підтверджуючи необхідність взаємовигідного використання виробничого й інтелектуального потенціалу своїх держав і прагнучи до подальшого поглиблення всебічного співробітництва, 
надаючи важливе значення здійсненню економічних реформ, створенню умов для поетапного переходу до вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили, 
керуючись загальновизнаними нормами і принципами міжнародного права, 
домовилися про нижченаведене: 
Стаття 1 
Високі Договірні Сторони здійснюють Програму економічного співробітництва між Республікою Казахстан і Україною на 1999 - 2009 роки (далі - Програма), яка є невід'ємною частиною цього Договору. 
Стаття 2 
Економічне співробітництво Високих Договірних Сторін здійснюється на принципах довгострокового партнерства і режиму вільної торгівлі, що відповідає стратегічним інтересам обох держав, шляхом взаємодії між регіонами, господарюючими суб'єктами незалежно від їхніх форм власності, відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права і національного законодавства. 
Стаття 3 
Високі Договірні Сторони, визнаючи необхідність взаємовигідного співробітництва і поетапного формування і розвитку спільного економічного простору в рамках СНД, створюють сприятливі умови для зближення нормативно-правової бази в галузі зовнішньоекономічної діяльності, торгово-економічних відносин, податкової, митної і тарифної систем, антимонопольної політики і захисту прав споживачів, формування окремих проектів і програм, надання сприяння розвитку взаємовигідних економічних і науково-технічних зв'язків між господарюючими суб'єктами, активізації національних і іноземних інвесторів на території обох держав. 
Високі Договірні Сторони утримуються від дій, що завдають шкоди інтересам економіки один одного. 
Стаття 4 
Високі Договірні Сторони: 
спільно розробляють і здійснюють систему заходів підтримки і захисту національних товаровиробників, зайнятих спільним виробництвом; 
заохочують утворення транснаціональних об'єднань, фінансово-промислових груп, холдингів, спільних підприємств з виробництва техніки нового покоління на основі поглибленої кооперації виробництва; 
визнають обопільну зацікавленість у зміцненні взаємовигідних зв'язків між підприємствами базових галузей промисловості та аграрно-промислового комплексу; 
заохочують відкриття торгових домів і представництв. 
Стаття 5 
Високі Договірні Сторони створюють сприятливі умови для заохочення і взаємного захисту інвестицій, підтримки підприємництва з взаємодії на ринку цінних паперів, розвитку біржової торгівлі. 
Стаття 6 
Високі Договірні Сторони на взаємовигідній основі забезпечують взаємодію в проведенні фундаментальних і прикладних наукових досліджень у рамках міжнародних проектів, включаючи організацію спільних наукових робіт з проблем, що представляють спільний інтерес. 
Стаття 7 
Високі Договірні Сторони продовжать співробітництво в галузі транспорту і зв'язку, створять сприятливі умови для транзиту через свої території. 
Стаття 8 
Високі Договірні Сторони доручають своїм Урядам, спільній міждержавній комісії з економічного співробітництва між Республікою Казахстан і Україною координацію виконання Програми, здійснення контролю за ходом її реалізації і, у разі потреби, опрацювання пропозицій по внесенню змін до неї. 
Стаття 9 
Розбіжності, що виникають при тлумаченні положень цього Договору, Високі Договірні Сторони будуть вирішувати шляхом переговорів і консультацій. 
За взаємною згодою Високих Договірних Сторін до цього Договору можуть вноситися зміни і доповнення, що оформляються окремими Протоколами, які є невід'ємною частиною цього Договору. 
Стаття 10 
Цей Договір не зачіпає прав та обов'язків Високих Договірних Сторін, які випливають з інших міжнародних договорів, учасниками яких вони є. 
Стаття 11 
Цей Договір набирає чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення, яке підтверджує виконання Високими Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття чинності Договором, і діє до 31 грудня 2009 року. 
Кожна з Високих Договірних Сторін може припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Високої Договірної Сторони. У цьому випадку Договір припиняє свою дію через 6 (шість) місяців від дати одержання такого повідомлення. 
Припинення дії цього Договору не зашкоджає здійсненню проектів, які виконуються згідно з Програмою. 
Вчинено в м. Київ 17 вересня 1999 року в двох дійсних примірниках, кожний українською, казахською і російською мовами, причому всі тексти є автентичними. 
У випадку виникнення розбіжностей при тлумаченні положень цього Договору Високі Договірні Сторони звертатимуться до тексту, викладеного російською мовою. 
  
ЗА УКРАЇНУ 
ЗА РЕСПУБЛІКУ КАЗАХСТАН 


  
ПРОГРАМА
довгострокового економічного співробітництва між Україною і Республікою Казахстан на 1999 - 2009 роки 
Україна і Республіка Казахстан є пріоритетними економічними партнерами. Взаємні економічні інтереси обох держав обумовлені, насамперед, високим рівнем історично сформованих виробничих, господарських і технічних зв'язків багатьох галузей економіки, об'єктивною необхідністю їхнього збереження і подальшого розвитку на взаємовигідній і рівноправній основі. 
Прагнучи до подальшого розвитку і конкретизації взаємовідносин, визнаних домовленостей, відображених у Договорі про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Казахстан від 20 січня 1994 року, Угоді між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про вільну торгівлю від 17 вересня 1994 року, Угоді про подальший розвиток і розширення економічного співробітництва між Україною і Республікою Казахстан від 21 вересня 1995 року, розроблена ця Програма довгострокового торгово-економічного співробітництва між Україною і Республікою Казахстан (далі - Програма). 
Цілі і задачі Програми 
Програма розроблена з метою здійснення Україною і Республікою Казахстан на довгостроковій основі узгодженого комплексу заходів, у тому числі нормативного характеру, по наданню державного сприяння розвитку взаємовигідних економічних і науково-технічних зв'язків між двома країнами, досягненню суттєвого прогресу у виробничому співробітництві провідних галузей національних економік і зростанню на цій основі взаємного товарообігу, а також задоволенню духовно-культурних потреб народів України та Казахстану і підвищення рівня життя населення двох Сторін. 
Для реалізації цілей Програми передбачається: 
- визначення пріоритетів розвитку економічного співробітництва; 
- зближення концептуальних підходів у структурній перебудові економік обох держав, створення господарюючими суб'єктам стимулів для зростання виробництва, інвестицій у його розвиток, запровадження новітніх наукових досягнень і передових технологій, підвищення якості і конкурентоздатності продукції, що випускається; 
- взаємодія при формуванні ринкової економіки, у здійсненні інституційних перетворень. 
У процесі виконання Програми мають бути розв'язані такі задачі: 
- зближення нормативно-правової бази в галузях регулювання зовнішньоекономічної діяльності і податкової системи, здійснення заходів для захисту національних товаровиробників; 
- формування окремих міждержавних проектів і програм економічного співробітництва, створення спільних підприємств; 
- ефективне використання і розвиток транспортних комунікацій і зв'язку; 
- взаємодія в розвитку фондових ринків; 
- створення єдиного інформаційного простору в галузі конкуренції і захисту прав споживачів; 
- реалізація заходів для зміцнення і розвитку гуманітарного співробітництва, взаємодії в соціальній, культурній і інших сферах; 
- здійснення погоджених дій по охороні навколишнього середовища, поліпшенню екологічної обстановки, ліквідації наслідків стихійних лих і катастроф; 
- співробітництво в боротьбі зі злочинністю в сфері економіки, із порушеннями митного і податкового законодавства, організованою злочинністю, тероризмом, незаконним поширенням і збутом наркотичних і психотропних засобів; 
- узгоджена взаємодія у здійсненні застосування космічної техніки, створення нових космічних матеріалів і технологій проведення космічних досліджень. 
Координація пріоритетних напрямків структурних змін в економіках 
Основними стратегічними орієнтирами при цьому вважати: 
- досягнення стабілізації національних виробництв і їхнього економічного росту; 
- підвищення конкурентоздатності продукції; 
- розвиток експортного потенціалу Сторін.
Перетворення, які мають бути здійснені в Україні і Республіці Казахстан в рамках проведення узгодженої структурної політики, пов'язані з глибокою якісною перебудовою наявного промислового потенціалу і стосуються інтересів обох держав. 
У цьому зв'язку Сторонами будуть розглянуті пропозиції про спільне створення і розвиток структуростворюючих виробництв, про шляхи і форми пайової участі в забезпеченні цих виробництв необхідними ресурсами, зберіганні виробничого профілю підприємств, що мають ключове значення в забезпеченні економічної безпеки України і Республіки Казахстан. 
До таких виробництв, насамперед, відносяться паливно-енергетичний комплекс, оборонна промисловість, машинобудування, сільськогосподарське виробництво, суднобудування, легка і харчова промисловість, а також зберігання і примноження науково-технічного потенціалу, співробітництво в галузі освоєння і використання космічного простору. 
Міждержавні цільові комплексні програми у відповідності зі структурною перебудовою виробництв обох держав будуть передбачати проведення комплексу заходів, спрямованих: 
- на переміщення капіталу в найбільш перспективні сфери економіки; 
- на згортання неефективних, неконкурентоздатних галузей і виробництв; 
- на підвищення конкурентоздатності продукції. 
У процесі здійснення Програми будуть прийняті дійові заходи: 
- по зміцненню і розвитку взаємовигідних виробничих прямих зв'язків; 
- по збільшенню випуску прогресивних видів продукції; 
- по ефективному комплексному використанню сировинних ресурсів; 
- по розвитку імпортозамінних виробництв. 
Розвиток торгових відносин 
Розвиток і поглиблення торгового співробітництва між Україною і Республікою Казахстан буде здійснюватися з наступною лібералізацією діючого між державами режиму вільної торгівлі, переходу на єдині принципи стягування непрямих податків у взаємній торгівлі, поступового усунення торгово-технічних бар'єрів і непрямих нетарифних обмежень. 
Програмою передбачається забезпечити взаємодію транспортних систем України і Республіки Казахстан, у тому числі нафтогазопроводів, по яких здійснюється експортно-імпортне постачання енергоресурсів, маючи на увазі їх більш ефективне використання у взаємних перевезеннях вантажів, зниження транспортних витрат, проведення з цією метою узгодженої політики по розвитку і реконструкції систем транспорту. 
Організація і здійснення торгових відносин між країнами припускає регулярний обмін необхідною статистичною інформацією. Передбачається обмін статистичними виданнями і публікаціями, методологічними матеріалами і розробками, програмами, а також досвідом проведення статистичних спостережень, переписів, обстежень, узгодження принципів формування статистики зовнішньої торгівлі. Надання інформації буде здійснюватися по узгодженому переліку показників відповідними відомствами України і Республіки Казахстан. 
Співробітництво в соціальній сфері 
У період реалізації Програми буде здійснюватися координація зусиль з розвитку взаємовигідного співробітництва в галузі охорони здоров'я і поліпшення санітарно-епідеміологічної обстановки, виробництва лікарських препаратів і медичної техніки, культури і мистецтва, фізичної культури, спорту, санаторно-курортної справи і туризму, охорони праці, а також у сфері підготовки висококваліфікованих кадрів для різноманітних галузей і обміну фахівцями, вченими, аспірантами, стажистами і студентами. 
Співробітництво в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування 
Надалі розвиватиметься співробітництво в галузі гармонізації екологічного законодавства, нормативно-правового регулювання охорони навколишнього середовища і природокористування, оцінки впливу на навколишнє середовище, виробництва засобів і приладів контролю забруднення навколишнього середовища, удосконалювання економічного механізму природокористування, розробки і впровадження екологічно чистих ресурсозберігаючих технологій, надання взаємного доступу в цій галузі і в інших напрямках. 
Механізм реалізації Програми 
Реалізація Програми буде здійснюватися за допомогою виконання державними органами і господарюючими суб'єктами України і Республіки Казахстан конкретних дій, обумовлених у цій Програмі і заходах щодо її реалізації. 
Координація і контроль за ходом реалізації Програми і заходів будуть здійснюватися спільною Міждержавною українсько-казахстанською комісією з економічного співробітництва. 
 

