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[ UKRAINIAN TEXT – TEXTE UKRAINIEN ]
УГОдА

МПИ урядом литовськоr РЕСПУБЛІЮІ ТА УРЯдОМ УКРАІНИ
ПРО СПРИЯННЯ ТА ВЗАЄМНИИ ЗАХИcr ІНВЕСТИЦІЯ

Уряд

~{TOBCЬKOЇ Республіки та

Уряд УкраїНИ,

які надалі

іменуються "Договірні СТОРОНИ",
бажаючи: посилити

економічне сПівробіТНІ-ЩТВО для взаємної

вигоди обох Держав,
маючи наМір С,творити

.інвеСТІЩіЙ інвесторів
:'і\8ВИ,

підтримувати С11риятливі

умови

однієї Держави на території

ДЛЯ

іншої Дер

та

визнаючи)

що

сприяння

та

взаємний

захист

інвеСТИЦіЙ,

згідно 3 цією УГDДОЮ, стимулює діЛDВУ ін1ціативу в цій сфері t
домовились

про наступне:

СТАТТЯ

1

ВИзна.ченн.я

для цілей ці'! ї УГОДИ:

1.
тивів,

ТерМіН" інвестиція"
інвестованих

охоплюватиме

інвестором

будь-який

територіїінmої Договірної Сторони відповідно
правил останньої та включатиме,

зокрема,

lа/ рухому та нерухому влаСНіСТЬ,
ва власності,

такі ЯК застаВНі,

ВИД

a~:

однієї Договірної Сторони на
до

законів

та

але не вик.nючно~

як і БУДЬ-ЯКі

права утримання.

інші пра

забезпечення

по позиці та подібні права;
/б/ акції,

ЦіННі папери та борГОВі зобов'язання компаНіЙ

або будь-яку іНшу форму участ і в компані ї j
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/в! вимоги
бов'язань,

стосовно

грошей або будь-якого виконання 80-

тр має еконоМічну ЦінНість;

/г/ права інтелеКТУ8JlbНОЇ власності,

права,

това.рНі

процеси,

знаки,

ноу-хау,

патенти,

торговельні

включаючи аВТОРСЬКі

прОМИСЛОВі зразr.:и.l
секрети,

фірМОВі

техніЧНі
назви

та

гудвіл;

.Ід! будь-яке

право,

надане згідно 9 правом або за КОllТ

paк~OM та будь-які ліцензії та Дозвоm1
включаючи

концеСl1

на

розВіДКУ,

відповідно

видобування,

ДО

права,

розвиток

та

експлуатацію природних ресурсів.

Вудь-яка зМіна форми,
ватиме на

їх

в якій активи інвестовані,

характер як інвестицій В разі,

здійснено ВіДПОВіДНО до законодавства ДОГОВірної
території якої

2.

tf

не ВПJ!И

якщо таку ЗМіНу

Сторони,

на

інвестиція була ЗДійснен~

Інвестор" означає:

/а/ ВіДНОСНО JТ-итовської РеспуБЛіКИ:

-

Фізичну

особу,

яка має статус громадянина 8ГіДНО

9 за

конодавством ЛИтовської Республіки;

-

будь-яку

установу,

Fеспублію·! згідно з

/6/

-

засновану

на території

ЛИтовської

її законами та правилами;

відносно УкраїНИ:

фізи~~у особу,

яка має статус громадянина згідно з ~a

конодавством УкраїНИ;
будь-яку
ЗГ і ДНО з ї ї

установу,

засновану

на

Ів/ ВіДНОСНО кожної з ДОГОВірних Сторін
ва чи

території

Dрганізація,

заснована

будь-якої третьої країНИ J
громадянами цієї

ВіДПОВіДНО

до

будь-я~а устано
законодавства

яка прямо або побічно контролюється

Договірної СТОРОНИ J

або установами,

міdцезна1ЮДження на території цієї ДогоВірної Сторони;
еУМіЄТЬСН,

України

законами та правилами;

як r\OHTpO.JTh над sначною чаСТІ·ПЮЮ вла.СНОСТЇ.
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3.

ТеРМіН "доходи" означатиме

інвестиці ї та зокрема ,
відсоток,

суми,

хоча не :вюе..JIlOЧНО І

приріСТ капіТалу,

аКЦії,

одержаНі

внаслідо~

ВКJ!Ючати-'V!е прибутки 1

дивіденди,

роялті та плату

за послуги.

4.
ної

ТеРМіН "територія" означатиме відносно Jroжної ДОГОВір

CTOPOНl'I територію,

що знаходиться

МОРСЬКі та підводні райони 1
здійснює,

у

під її

над якими

ця

суверенітетом і

ДогоВірна

ВіДПОВіДНОСТі до Міжнародного права,

Сторона

сувереНітет,

сувереННі права або юрисдикцію.

<ЛАТТЯ

2

сприяииа та захист ІнвестицІй

1.

КoJII:Н8. ДОГОВірна СТорона. заохочуватиме та

сприятливі

умови

створюватиме

для інвесторів іНШОї Договірної Сторони Д~Я

здійснення інвестицій на своїй території та

допускатиме

таКі

інвестиЦії відповідно ДО її законів та правил.

2.

Інвестиції

інвесторів

будь-якої

8

Договірних СторіН

користуваТИМУТhСЯ справедливим і ріВНИМ стаВJ1енням та

отриму

ватимуть повний· захист і безпеку на території іншої Договірної
і)l'ОРОНИ.

СТАТТЯ

3

Режим найбlJJ!tDЮГО сприяння

1.

Кожна Договірна Сторона на своїй територі їнадаватиме

інвестиціям та доходам інвесторів іншої Договірної Сторони ре
жим,

який е справедливим та рівним,

ніж той,

яКИй

вона

надає

та не

менш

сприятливим,

інвестиціям та доходам інвесторів

будь-якої третьої Держав~

2.

Roжна

Договірна

інвесторам іншої
равЛіННЯ ,

Сторона

ДОГОВірної

підтримання,

на

Сторони

використання,

рщщорядження своїми інвеСТИЦіЯМИ,
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своїй території

надасть

по

до

відношенню

отримання

реЖИМІ

уп

при6уткі в та

що е справедливим і

Volume 2711, I-47992

ріВНИМ та не

менш

сприятливим,

інвесторам БУдЬ-ЯКОї

3.
3

іншої

1

llD.nо:ж.ення пунктів

тим,

mpб

зобов'язати

інвесторіВ іншої вигоду

або привілеї:
Стороною,

які

НіЖ

той,

який .вона

і

2

цієї С-татті

не тлумачитимуться

одну ДОГОВірну Сторону поширювати на

від

можуть

буДЬ-ЯКОГО

режиму,

префереНЦії

бути поширені останньою ДОГОВір~ою

які випливають З:

/а/ будь-якого

митного

союзу

а60 зони вільної торгівлі

або монетарного союзу або подібних Міжнародних УГОД,

дО T~Y.

.надає

Держа.ви.

союзів,

співробітництва,

або

що ведуть

інвестицій або інших форм реtіОНального

стороною яких БУДЬ-Яка

Договірна

Сторона

є

або може стати;

/6/

будь-якої

Міжнародної

угоди

або домовленості,

яка

стосується повНістю або в основному оподаткування чи 6удь-я~д
го внутрішнього податкового закону.

ШАТТЯ

4

Компенсація аа втрати

1.

Коли інвестиції

інвесторів будь-якої Договірної Сторо

ни зазнають втрати через ВіЙНу,
ний надзвичайний стан,

збройний КОНфЛіКТ,

переворот,

подібні поді ї на теРИ'l'орі ї

повстання,

заколот або інші

іншої Договірної СТОРОНИ,

ватиметься останньою ДОГОВірною Стороною pe~~,
до реституцій,
HH~

відшкодування,

не менmсприятливИй,

2.

ніЖ той,

який остання Договірна C~o
інвесторам

буд~-Я!roї

Держав~

не зашкоджаючи умовам пункту

однієї Договірної Сторони,
них у

їм нада

по відношенню

компенсаці ї ааа іншого вир і шен

рона надає своїм вла.сним інвесторам або
третьо ї

національ

цьому

пункті,

говірної Сторони,

1

цієї

СтаТТі,

інвесторам

які під час 6у~ь-яЮL"'{ подій,

зазнають

втрат на території

які виних~D внаслідок:

/а/ реквізиці ї

Іх власності

62
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8Гада.

іншої До

ClfJIaМИ або владами;
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/6/

руйнування їх власНОСТІ

була викликане

воєнними

11 силами

діями,

а60

владами~

яке

або не вимагалось необхідНою

ситуацією,

буде надано

справедливу

та

адекватну компенсацію 9а втрати~

яких 9азнали під час періоду реквізиції або як результат
нування власності.

ПлатеЖі,

шр виникають,

руй

будуть віЛЬНо пере

водитись у вільно конвертованій валюті 6ез затр~~.

СТАТТЯ

5

ЕкспропрІація

1.

Інвестиції

інвесторів

будут!> нацl0налізовані,

тр мають ефект,
/Haдa.n:i

кожної

Договірної Сторони

експропрійовані

не

або піддані заходам,

еквівалентний націоналізації або експропріації

іменується

ГОВірно! Сторони,
проводитиметься

"експропріація"/

на

території

окріМ задля суспільних цілей.

за

належним

іншої До

Експропріація

судочинством,

на

недиск

римінаційній основі та супроводжуватиметься умовами про випла

ту негайної,

адекватної та ефективної компе1ісаЦії.

пенсація дорівнюватиме

рИНКОВій

ЦіНі

Така ком

інвеСТИЦіЙ,

коті

про

експропріацію або загрозу експропріації стало загально відомо,

Компенсація включатиме
ставки

LIBOR

буде такою,

BiДCOTOK~

~ дати експропріації,

нарахований

на

основі

робитиметься 6ез затримки,

що ефективно реалізується та вільно переказується

у Bifl~HO конвертованій валюті.

2.

ПотерпіЛИй інвестор матиме право на негайний

судовою а60
його випадку,
ципів,

3.

незалежною владою ціеї Договірної

та ОЦіНКу його інвестицій відповідно

~~ложення

пункту

1

прин

цієl Статті також застосов~rвати

!<'DЛИ ДОГОВірна Сторона експропріює

активи

яка отримала статус ~~iDHepHOГO товариства,

вана ЗГідно з ЧJLЧНl1М на БУДЬ-ЯКіЙ частині
правом,

Сторони
до

ВИJi..:JIвдених в цій Статті.

М,У"ТЬСЯ 'l'оді,

панії,

іншою

перегляд

та в якіЙ інвестори

іншої

частЮ1.

63

її власної

Договірної

ком

або засно
території

Сторони

мають
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4.

Інвестори, визнані

як

такі 8ГіДНО 8і

Ста.ттею

1 11.2

пп. "B"J не можуть висувати вимоги ВіДПОВіДНО ДО ПОJlоженн:ь цієї
Статті в ра8і,
логічним

ЯRЩO компенсацію було

положенням

іншої

основі рішення ДОГОВірної

Угоди

виплачено згідно з ана

про

СТОРОНИ~

на

захист

інвестицій на

території

я~ої

була

8дійснена інвеСТИЦія.

(ЛАТТЯ

6

Перекази

1.

Договірні Сторони

які стосуються

Вільно конвертованіЙ

валюті!

безпідставної затримки.
але

не

гарантуватимуть

інвестицій та доходів.
6ез

перека8

платежів,

DeреRази робитимуться у
6удь-яких

обмежень

Такі перекази ВКJIlOчатимуть,

та

зокрема:

вик.лючно:

/а/ nanітал та додаткові суми ДЛЯ niДTp~~ а60 8більшення

інвестицій;

/6/

прибутки:

ВіДСОТОК,

дивіденди та інJ!IYf..й поточний ДОХОД;

Ів! фоНДИ на виn.пвту по ПО8иці;
/г/ роя,nт і

або ПJIату за послуги;

ід/ надходження від продажу а60 ліквідвці ї

інвеСТlщій;

/е/ заробітки фізичних осі6 ЗГіДНО 8 законами та правила}~
ДОГОВірної Сторони,

В якій інвестиції були 8ДійснеНіj

іж/ компенсаці ї ~

2.
курси,

передбачені Статтею

4

і

5.

для Цілей ціеї Угоди обмінними курсами будуть офіці~~і
дійсні ДЛЯ поточних угод на дату перека8У,

ЯКЩО не до-

мовлено про інше.

СТАТТЯ

7

СуброгацІя

1.

Якщо ДогОВірна Сторона а60 її призначений

здійс~ює платежі

своїм власним інвесторам згідно з гарантією,

щр вона надала в зв' язку З

говірної Сторони,

представник

інвестицією на території

остання ДОГОВірна Сторона визнає:

64

іншої

До
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/аІ передачу,
в

цій країНі,

або по закону або згідно з заИОF_qою уГодою

будь-якого права а50 права вимоги інвестора до

попередньої ДОГОВірної Сторони або до її
ника,

призначеного посеред

так як і те J

/6/

щр попередня Договірна

Сторона

або

правами

та

бов'язання,

2.

висувати

вимоги

цього

призначений

11

представник отримали право внаслідок сУброгаці ї

користуватися

інвестора та придбає

зо

пов'язані з цією інвестицією.

Отримані

внаслідок суброгації права а60 в~~оги не ви

ходитимуть за рамки прав та вимог

інвестора.

(ЛАТТИ

8

Спори мІж ДoroвІрНOJO QrороиORJ та Інвестором

lивюІ

1.

Будь-який

сПір,

однієї Договірної
ЗВ'язку 3

роли,

Договірної

яКИй

Сторони

QroPOJDf

може

та

виникнути між інвестором

іНШОю

ДОГОВірною

інвестицією на території цієї

Стороною

У

іншої Договірної Сто

буде предметом переговорів між сторонами В спорі.

2.

якщр будь-який спір між інвестором

Сторони та

іншої

однієї

ДОГОВірної

ДОГОВірної Сторони не може БУТИ таким чином

вирішений на протязі шести МіСЯЦіВ,

інвестор отримає право пе

редати цю справу до а60:

/аІ Міжнародного Центру для Вирішення Інвестиційних СпоріВ

/

ІКС ІДІ ,маючи

ВИрішення

іНШИХ ДеРЖВВ t
КолумбіЯ

на

У1Зsзі

відповідні

Інвестиційних Спорів між

18

умови

Дер~ами

1965

року,

у

випадку,

арбітра а60 Міжнародного оо

заснованого 8гідно
ганізаціі

Об'єднаних

8

1100

Арбітражними
націй

8

права

про

громадянами

тр відкрита ДЛЯ ПіДПИСання в ЕаШінгтоні,

березня

коли

ГОВірНі Сторони стали стороною цієї КонвеНЦії,

/6/

Конвенці ї
та

обидві

Округ
До

а60

арбітражного

Правилами

Комісії

Міжнародної

суду,

Ор

Торгівлі

іЮНСІТРAJlI.

Сторони в спорі можуть погодитись письмово змінити

ці. Правила.

Арбітражні рішення будуть остатоЧffЮ~ та 060В'ЯЗ

~овими ДЛЯ обох сторіН спору.
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СТАТТЯ

9

ВИрlJDeННЯ спорІв між ДоговІрними C'l'орйJШМJf

Спори

1.

МіЖ

ДоГОВірними

Сторонами ВіДНОСНО тлумачення

або 8acTocyвaнF~ цієї УГОДИ пов~_~ні,

Я~JЦО це можливо,

вирішу

ватись шляхом консультацій або переговорів.

2.

Якщо

на протязі

такий
шеСТИ

спір
МіСЯЦіВ!

не

може бути таким ЧJ.L~ОМ вирішений
його

на

прохання

будь-якої До

говірної Сторони буде передано до Ар6ітражнОГQ Суду Відповідно
дО ПОЛОJl<ВН:Ь цієї Статті.
АрбіТражний Суд створюватиметься ДЛЯ кожного індивіду

3.

ального випадку

наступним чином:

протягом двох місяців після

отримання звернення про арбітражне рішення,

кожна з ДОГОВірних

Сторін призначить ОДНОГО члена цього Суду.

Ці два члени поТ1м

оберуть громадянина третьої Держави,

ГОВірними Сторонами,

якого після схвалення До

буде призначено Головою Суду /надалі зга

дується як "ГОЛОВа."/.

Голову буде призначено

протягом

трьох

місяців з дати призначення iH~_X двох членів.
~

ПУНКТі

ЯF~

протягом

цієї Статті,

3

буде запрошено

будь-якого

періодів,

Міжнародного

зробити неоБХідні призначеF~Я.

Суду

Віце- Президента зробити

Договірної

НИ,

необхідні

Сторони

5.

іНШі причини

буде запрошено

призначення.

Якщо

будь-якої

а60 не може виконувати зазначену фУНКЦіЮ,
СУдУ

еправедливост і І

наступний

З8

яКИй не є громаДЯНJIf..БОМ 6удь-я.к:ої ДОГОВірної

буде запрошений зробити необхідні

лосів.

тр він є гро

Сторони аБО якщр

що Віце-Президент тз!':ож є громадянином

член Мі:жнародного
mиНСТВОМ ,

Оправедливості

Якщо з~ясується,

ДОГОВіРНОї

переlJIRОДжають йому виконувати в~..азану функцію,
З" ясу€ться,

зазначених в

необхідні призначення не були зроблені,

Президента

мадянином будь-якої

з

стар-'
(}торо

призначення.

Арбітражний Суд ДQсягатк~е своїх рішень біЛЬШіСтю
T~~i Рішення будуть 060В~ЯЗКОВИМИ.

рона иеС'l'име витрати
представництва

в

відносно

своїх

членіВ

арбіТражному судочинстві;
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Голови та витрати~

що 38лишаютЬСЯ j

нах обома ДОГОВірними Сторонами.
у своєму рішеННі

зазначити,

нестимуться в ріВНИХ части
Арбітрa.Jlf..нИЙ Суд може,

що біJThІОу частину витрат

одна 3 ДВОХ ДOГOBipH~X Сторін!
ДЛЯ обох ДОГОВірних СторіН.

проте,
неетиме

і це рішення буде 060В~ЯВКОВИМ

АрбіТражний Суд визначатиме

свою

власну процедуру.

СІ'АТТЯ

10

застосування Інших правил та спецlа.ль.НИ){

ао6ов"яаа.нь

1.

ЯКщо питання

іншою міжнародною

регуЛЮ€ться

угодою!

одночасно

сторонами

Сторони, ніщо в цій угоді не

цією

Угодою

та

якої є обидві ДогоВірНі

38.ВaJIIi.а.тиме

Договірним

Сторонам

а60 будь-яким їх інвесторам, які володіють інвестиціями на те
риторії

іншої Договірної

Оторони користуватися перевагами

тих

правил, які є більш сприятливими, по відношенню до його випад
ку.

2. якщр режим, який має надаватися однією ДоГОВірною Сто
роною інвесторам іншої Договірної Сторони відповідно до її за
конів та правил або інших спеціальних положеF~
6ішш спрrд.ятливИЙ,

ніж той,

KOHTpaкTiB t

€

який надається цією Угодою, буде

надано більш сприятливий.

crАТТЯ

11

Sacтосу:вання цІєї Уroди

Умови цієї

Угоди

застосову-ва.ТИWjТhСЯ

до

8дійснен~х інвесторами однієї Договірної Сторони на
іНШОї Договірної

Сторони як ДОJ

ці€ю Угодою.
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СТАТТЯ
На6уття чинностІ,

1.

12

тривалІсть та. припинення

Кожна ДОГОВірна Сторона повідомить

процедур,

необхідних згідно з

цією Угодоп

іншу про завершення

її правом для

набуття

чинності

ця Угода набере чинності 3 дати другого пОВіДОМ

лення.

2.

ця Угода залишається чинною на

залишатися чинною ДОТИ J

Вона продовжуватиме

дванадцять місяців з дати,
надішле

на яку одна

з

нено В будь-який час,

РОКі в.

ДОКИ не СП.~~уть
Договірних

іншій письмове повідомлення про її

СnШ1НУ десятирічного періОДУJ

дати

протяз і деся'l'И

Оторін

припинеF~Я.

Після

дію,цієї Угоди МDЖ8 бути припи

з повідомленням за дванадцять місяців ДО

припинення.

3.
Угоди,

Відносно інвеСТИЦіЙ,
умови

цієї

Угоди

здійснених

залишатиw]Ться

до

припинення

ЧИННИМИ на

Цієї

протязі

десяти рОКіВ 3 дати пр~mинення.

СТАТТЯ

13

КонсультацІ ї
на запит однієї з ДоговірFJ1Х СторіН інша ЩJГОВірна Оторо
на негайно погодиться на проведення КОНСУ.JIьтаціЙ ВіДНОСНО 'fЛУ
мачення та застосування цієї

Угоди.

(ЛАТТВ

14

ЗмІни та доповнення

ПЬЛОЖ&ELЧЯ цієї Угоди можуть бути змінені та
будь-який час за наявності

Та...ц:ї ЗМіни та доповнення набирають чинності
як

доповнеНі

в

згоди між ДОГОВірними Сторонами.

піе.!lЯ

TOI'(.1~

ДОГОВіРНі СТорони повіДОМJТ.ять одна одну про виконання про

цeдyp~

неОБХіДНvШ згідно з

ЇЇ правом для набуття чинності цією

УГОДQЮ.
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на посвідчення ЧОГQ Ті,
належним чином уповноважені,

Здійснено в

11.

тр підписалися нижче,

!3іА 'Ии>с.

у ДВОХ дійсних примірниках,

" е

" /1J./i>~Dro

кожний литовсь~ою,

англійською мовами,

причому всі

у раеі

розбіжностей

виникнення

ДО того ж

підписали цю Угоду.

тексти

19'd 't' р.

україНСЬКОЮ та

є ріВНО автентичн~мм.

при тлумачеННі положеНЬ цієї

Угоди переважну силу матиме текст англіЙською мовою.

ЗА УРЯД

ЗА УРЯД

JlИТОБСЬКОІ РECIlYБЛІКИ

УКРАІНИ

[{І,а ~4A,..A.~._~
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