Угода
про сnр11ю111я та взаєм 11ий зах1tст ЇІ·ІВестицій
\1іж Урядом У~раї11u та У рядом Держа ви Катар

Уряд України та Уряд Держви Катар (далі

11

"Договірні Сторо11и )~

-

бажаючи посилити економічне ,епівробітництво длЯ взаємної вигоди
обох держав,
І

маючи намір створити і підтримувати сqриятливі умов11 для здійснення

' інвестицій інвесторами од11ісї Доrоt.ірної Сторони на території держави і11шої
Договірної Сторони,
визнаючи необх іднjсть заохо~ати та захищати

ui

інвестиuії з метою

сприяння економіq1-юму процв-ітанню держав обох Доrовірн-их Сторін,
поrоджуюqись, що справедливий і рі вноправний режи~, інвестицій є
бажаним

для

підтримання

стабіль11их

умов

здійснення

інвестицій

максимально ефекпmного використан,~я е1<0 1 юм ічних ресурсів,
домовились про таке:

Стаття

1

Впз н а'-ІСНІLЯ

Для_ цілей цkі Угоди і якщо не встановлено LНШе, наступш слова та
.
. .

.

терм 111и мають вщпов1дн1 з начення :

І . Термін "irmecтop" означ ає б)дь-яку фіз ичну або юридичну особу
однісї з Договірних Сторін:
а) термін "фізичн.j особи" означає у відношен ні до будь-якої з Договірних

Сторін будь-,rку фізичну особу, яка є rромадя 11 ином України або Держави
К<1тар .
Ь) термі н

"юридична

особа"

оз н ачає

у

в ідношенні

до

будь-якої з

Договірних Сторін будь-яку юридичну особу, в тому числі підприємства,
установи. корпораuії, фірми та бізнес-асоціації, що заснова на, заре сстрована

або створена відпов ідно до 1ако11одавства держави uієї Догов ірної Сторони та

8

з находиться I ia територїї ті єї ж держави, з мстою або без мети отримання

прибутку 1 а незалежно, знаходиться вона в приватІ-Uй чи державній власності
або п іл. конгролем~

І І римітка:

при

цьому,

юридичні особи

включають

уряди,

офіційні

установи, органи влади, не-залежні фонІ{И, трасти та організації, створені або
організовані 1гідно з відлов ідюrм за:JЮнодавством держав Договірних Стор ін
або третьої сторони, у якій інвес гор зазначений ви~__це здійс нює еф~ктивш1й
контроль .

2.

Термін "інвестиції" означає будь-який вид активів. інвестова11их

інвестором

однієї

Догов ірно1· Сторо ни

Договірної

Сторони

на

територ ії

держави

іншої

відповідно до законодавства останньої Договірної

Сторони, та. -зокрема , але не виключ-но, включає:

а)

рухоме та нерухоме майно, як і будь-які j.нші права власнос1 і ,

такі як сервітути, гарантії, іпотек~ порука та подібні nрава;
Ь)

частки , акції, бор гові зобов'язання юридичної особи або будь-які

інші ашuюгічні форми учисті в юридичній особі;
с)

права

( вимоги)

стосовно

грошей

11

або

будь-якого

викона1 111я

І

зобов'язань згідно з контрактом , що має економ і чну uінність ;
права інтелектуальної та 11ромислової власності, такі як авторські

d)

права, товарнj знаки, патенти, тех нічні проr ~еси , 11оу-хау і гудвіл ;
е)

І

будь-які права економічного характеру, надан і згідно з законом

або договором, так і як концесії на розвідку.

розробку,

видобутку та

використання природних ресурсів .

З. Терм і н "доходи'' оз начаr доходи в ід і нвестицій та грошові суми.
одержан і від і 11 вестицій та зокрема. хоч а не виключ110 включатимуть,
прибуrок, дивіденди, відсотки, tJриріст капіталу, роялті та винагороди.
Термін

4.

"вілr> І ІО

в и1<ор истовува11а

валюта"

ко1-1вертовану валюту для здійснення платежів ло

означас

вільно

t іжнародних транзакuіях

відповідно до класифікаціі Міжнародного валютного фо 11лу.

5.

"Територія" о·.шачає:

а)

стосовно Украіни

повітрян ий

простір

над

-

сухопутну територію, тер 1·1торіа..11ьні вод11 та
ними,

виключну

економ ічну

1ону

га

конти нентальний шельф 1а межами територ іаль н их вод, над якими во11а
·здійснює суверенні права та юрисдикцію;
Ь)

стосовно Держави Катар

)Jержави Катар і

·ix дно

-

земл я , внутрішні та територ і аль ні вод и

та надра, а також повітря ний простір нал ними , та

виключ на сконо~1ічна зона і континентальний шельф, у в ідношенн і яких
Держава Катар здійснює сво'і сувереню права та юрисдиюtію відповідно до

.

.

норм м1жнародного права та н ацю11а..11.Ьного законодавства.

б.

Тер~1ін

"законодавство Договірних

Сторі н"

означає закон и

та

і11вестуються

або

1юрматинно-правові акти України та Держави Катар .

7.

Будь-яка

з мі11а

форми,

у

якій

активи

реінвестуються , 11е вптшас на їх квал іф і каці ю як інвести цій 1а у мови. що
така зм іна не су11еречить по.1оженням uісї Угоди та законодавству держави

) ~оговір110·1 <..:торони, на території якої здійснюються інвссти 1tії.
Статгя
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2

Сфера застосу ва11rн1 У 1 ·од и
Ця У 1'ода "Jастосовусться до всіх і нвесторjв та інвестицій, 1д ійс1-1е11их

інвесторами бу,11,ь-якої Догов і р 11ої Сторони на території держави іншої
Ло1·овір 1 юї Сторони, що визнані таки.ми в ідпов ідно до 'ії законодавства,

і11вестова11 і

до

застосов у ються

чи

піс11я

набрання

чинності

цією

у ,,одою,

але

не

/ to бул,ь-яких спорів, що виникл и до набрання чинносп

Ц1СЮ У ГО/І.ОЮ.
Стат,·я З
С 11р11яння та з а х11ст інве ст11цііі

].

Кожна /1.оrовір н а Сторо н а,

наскільки

,,е можливо, заохочує та

створює сприят11 иві умови для інвестор і в і ншої Договірної Сторони, для

здійснення ними інвестицій на її території, і допускає такі інвестиuії
11

відповідно .rщ свого -законодавства.
У

2.

ра-зі

допуску

11

Догові рною

Сторо11ою

інвестицjї

на

свою

тер иторію, віщ ювідно .rю свого -з,шо нодавства, во11 а надає дозволи у зв'язку
з такими інвестиціями. а також у зв'язку із дотриманням л іцензі й11их угод і
контрактів про тех ніч11у, комер ційну або адм і ністративну допомогу.
Кожна Догов і рна Сторона, в ідповідно до свого зш<0нодавства, у р аз і

необхідності . 11раrнут11мс вил.ати необхідні дозвол и, стосовно діяльності
консультантів

та

1нш11х

квал іфікованих

осіб,

що

мають

1нозем11е

громадя нст во .

З . Інвестиціям. зді й с11 еним інвесторами будь-я.кої Договірної Сторони,
у будь-яКИJ1 час нал,ається с1 1равсдливий та рів11011равний режим , а також їм
надається повний захист та безпека на території іншої До,,овірної <..:торони.

Жодна Договірна Сторона не перешкоджатиме 1 1 1ляхом здійсне1111я
11еобrрунтова1-1их або дискриміна ційних заході в здійс11е 11ню, уп равлінню,

4.

утрима111-1ю , ВИІ<Ористан11ю, воло; tінню або роз порядженню ін вестиціями

на своїй території інвесторами іншої Договірної Сторон н .
Статп1

4

Реж 11 1 ін вестицій

І . Кожна Договірна Сторона 1 1а своїй тер итор ії нанас інвестиція м та
доходам

інвесторів

с 11ри ятш 1 вий,

інmої Договірної Сторони

ніж той ,

який

вона

надас

режим ,

інвестиціям

що є не ме н 1 11
і доходам

своУх

вл ас ни х інвесторjв або інвестиціям та доходам інвестор і в будь-якої треп)ої

держави, залежно від того, який 1 них є біль ш в игідним для інвестора.

2.

Кожна Договірна Сторона на своїй території 11адаr інвесторам

іншої Доrовір11ої Сторони стосов но у правління, утрима ння, використання,
в олоді1-11 1 я чи розпорядження їх інвестиціями, режим. який є спр аведл ивим
і неупередже ним і не менш сприятли вим. ніж той , якиіі вона надає своїм

RJ1асним інвесторам.

3. Кожна Договір на Сторона

8

на сво1·й території нада ватим е інвесторам

іншої Догові рної Сторони режим не мен ш сприя тл ивий. ніж той , який вона

І надає інвесторам будь-якої третьої держав и.
4. Режим, 11аданий в ідповіJ ~но до пунктів
повинен

т у~ачитися

поширювати

на

так,

інвесторіn

щоб

зобов'язати

І.

2,

ол. 11у

тн З цієї Статті не
До rовірн

Сторону

іншої Договір ної Сторони та їх

інвести ції

ви,~оди будь-я кого реж им у , преференцій чи при в і леїв, що випли вають т

а) її

членства у будь-якій

існуючій

або

майбутній зо11і

вільної

торгівлі , м итном у союзі, економічному, спільному ринку, або валютному
союз і або інш их под ібних між11 ародних угодах, включаючи і нші форми

рсгіо1-1аль11ої економічної орган ізації, або
І

Ь) будь-якого м іжнародного договору або угоди, які повністю або
11ереважно

стосуються

оподаткування

ч_и

будь-якого

внутрішньо1'0

законодавства, яке повн істю або в основн ому стосується оподаткування .

Стаття

5

Екс11роnріація та компенсація
І . Жодна з Договір них Сторін 11с вживає заходів з екс11ропріа 1 ~ії,

наuіоналізації або будь-яких інших заходів, які мають аналогічн і наслідки
щодо інвестицій, які належать інвесторам іншої Договір ної Сторони (далі

-"експропріапія"), крім в ипадку, коли заходи 1астосовуються в сус пільних
інтересах. 11а недискримінаційній основі відпові 110 до законодавства
держави Догов ірної Сторони , яка здійснюr е1<спропріацію і після. сплати
ефективної та адекватної комненсації. Розмір такої компенсації повинен
відповідати

ринковій

вартості

екс11ропрійованих

інвестицій

на

дату

скснропріації або на дату, коли про майбутюо скспро 11рі а1tію стало відомо,
в залежності nід ТОІ'О , що в ідбулося раніше (дал і

2.

-

Така ри нкова вартість виражається у

"дата оцінки").

віль но використовува ній

валюті 11а в и бір інвестора, за р ин ковим обм інним курсом, що діс на дату
оцін ки.

Компенсація

виплачусться

без

'Jатр11.мю 1,

є

ефект11вною

і

переводиться у вільно використовува 11 у ва111оту, визначе ну "Ja вибором
і нвестора.
Компенсація
включає
також
відсотки
ІІараховані
за
шестимісячною ставкою LlВOR 1 дати експропріації до дати ш1атежу.
З. У в~,шадку коли До говірна Сторона скспро11ріює активи компанії,
яка зареєс~ рована або утворе на відгювщно л.о зако нодавства, у будь-як ій
t~асти ні її власної території, і в якій інвестор и ін u~ ої Догов ірної Сторони
волол.іють часткою, вона повинна забез печити застосування положеш> цієї
статті таким чином, щоб гарант вати адеквагну та е фектив ну компенсацію

стосовно їх інвестицій таким інвесторам іншої Договірної Сторони, як і є
в.1ас 11иками uих часток .

І

4.

інвесторам будь-якої з Догов ірних Сторін, як і заз нают ь втрати їх

інвестиції на територіі" іншої Догов ірної Сто рони в резул 1~тат і війни або

іншого зброй ного конф.1 ікту, режим у надзвичайного стану, револю1tії,
повстання
або
бунту,
нада('Ться
щодо
реституції,
в ідшкодува~ 111я ,
компенсаuії або іншого врегулювання режи 1, не менш сприятливий, ніж

8

той, я1<ий шщаєт ься влас ним інвесторам або інвесторам будь -якої третьої

І держави залежно від того який є більш сприятливим для інвестора.
5.

Виплат11,

що

виникають,

переводяться без затр имк11

у

ві ,1ьно

використовува ну валюту за вибором і11вестора за ринковим курсом обміну .
Стаття
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Перекази
І . Кожна Договірна Сторона дозволяє р ух доход ів від усіх і11вестицій,

зроблених і 11вестором

іншої Договірної Сторони

на своїй території і

дозволяє вjл ьний 11ереказ усіх коштів інвесторів інш ої Договірної Сторо ни.
пов'язаних

з

інвестиціями

недискри 1і11аuійні й

ос11ов1.

11а
Такі

її

територ іJ,

кошти

без

будуть

затримок

включати ,

1

11а

але

1 1е

об:\1ежуватимуться :

а)

капітал

ra

додатков і

суми

підтримки і зб ільшення інвести цій ~

І

каппалу.

використовуваного

для

1

Ь)

доходи :

с)

доходи від продажу своїх ак uій :

d)

лоходи, одержаних 1нвесторами в разі продажу або частково,·о

продажу. або л іквідац і ї;

е)

платеж1 , що uи нл ивають 1 ух вал та р1шень по урегулюванню

спор1в ;

f)
2.

компенса uїі віл.повідне Jto ста1-гі

5 цієї Угоди.

Перекази н рамках цієї У1 ·оди 'Jдійснюют1>ся бе'J 'Затримки в будь

якій віль но використовува 11і й валюті, в як ій ішзестиція була зд і йснена або
в іншій вільно використовува ній валюті обраній і нвесторо.\11, за ринковим
курсом, що д1є н а дату п е реказу.

З. Договірні Сторо 11и зобов язуютьсr1 надавати переказам за-значеним
1

в нунктах І і 2 1tієї статті, режим не менш сприятливий, ніж той, який
надається переказам , що випл ивають 'J і нвестицій, зроблених будь-якою
третьою де ржавою.

Стаm,
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Субро гація

8

l. Якщо ол.на Договірна Сторона або уповноважений нею орган
гарантував

бул.ь-які відшкодува1111я

нід

некомерц1иних ризиків

стосовно

інвестиції будь-якому з її інвесторів на територ ії і11 11 юї Договірної Сторони , і
'Зробив 1 шатіж таким інвесторам у зв· язку із вим огою в рамках цієї У год11,
інша Логовірна Сторона погоджується, що

nepi11a

Договірна Сторона с:160

уповноважеЮ1й нею орган має право в силу субро1·ації реалізовувати права і

І

по:.~.аватн ви~юrи таких 1нвесторів. Суброгонані 11рава або вимоги 11е повинні
11сревищу в ати початкових прав або вимог таких інвесторів.

2.

У разі субро гації, як це визначено в пункті І ці єї статгі , і11вес.1ор н е

мас права подавати відповідний позов. якщо він не у1 ювноважений на це
Договірною Стороною або уповноваженим нею органом .
Статгя

8

8

В ідмова у перевагах

Наступнш,1 1юв ідомле ння-."1 Доrов1рна Сторона може в іщ\10в1rп1 у над.анн.і

переваг iti cї Уt'оди:
а) інвес.їорові іншої Договірно1· Сторони, який є юридичною особою

1акої Догов ірної Сторони, а також інвестицію"~ такого інвестора., якщо така
юридична особа перебунас у власності або під контролем інвесторів третьої
сторони

і Доrовір11а Сторона., що відмовляє, не підтримує ди1uюмап 1ч11і

в11щоси11и

'3

такою третьою сторо ною ;

Ь) і11весторов і і1ruюї Договірної Сторони, який є юридичною особою
та~<ої іншоі Договірної Сторони, а також і~:-mестиuіям такого інвестора, якщо
і нвестор не

-

Договірної Сторон11 во.1одіє або контролюс юридичну особу, а

така юридична особа 11е мас значної комср1tійноі' діяльності на територіі' іншої
Договірної Сторони ;
с) юридичн11м особам і ншої Лоrовірної Сторони, які с у володіІ-Ші або

...

ІГ

контролюються особами чи підприсмствами Договірної Сторони. в якій буJю
зроб:rено і , шестицію.

Стаття

9

Вирішення с rІОрів між Договірною Сторо1іою та і11вестором іншої
До 1·овірної Сторон11

І. Будь-який юридичний с11ір відповідно до 11оложен ь цієї Угоди, що
виникає безпосередньо 1 приводу інвестицій м1ж однією До1·овірною
Стороною і інвестором іншої Договірної Сторони вирішується дружнім
ШЛЯХОМ МІЖ НИМИ .

2.

11
1

1

Якщо такі спори не можут,> буrи врс1·ульован.і відповідно до положень

пункту І цієї статгі, протягом шести (6) місяців 1 дати, коли було надіслано
до

компетентного

державного

органу

Догов ірної

Сторони

письмове

з Rерне 1111я про вреrулюва~-1 11 я , я 1<с містить інформа цію стосовно предмету
спору , будь-яка сторона спору може передати на свій вибір врегу;1ювання
спору до:

а) відповідного суду приймаючої Л,оrовірної Сторони для прийняття

8

рішення: або

Ь) Міжнародного центру по врегутованню інвестиційних спорів. І

створеного відповідно до Ко н венції про порядок вирішення інвсстицій 11их

с1юрів м іж державт.-rn та іноземними особами. вчиненої у Вашингrоні
березня

1965

18

року; або

І

с) Арб ітражноrо Трибуналу ad hoc.

І

Після того. як Сторона спору обрала од11н із вище зазначе1111х шлях1в
вирішення спору, вона не може обрати інші два шляхи.

З. Лrбітрююшй Трибунал

ad hoc,

зазначений у пункті

2 (с),

утворюється

11асту 111-1им чином :

1

а) кожна із Сторін у спорі нрнзначає одного арбітри і два приз наче11 11х
1аюtм чином арб і Іl)И обирають Ja взаєм 11ою з1·0J ~ою третьо1 ·0 арбітра, який

11овинен бути rромадянином третьоі' 1<ра1·11и та виступати в якості Головн
Арбітражного Трибуналу. Всі арбітри повинні бути приз начен і протягом

8

(2)

двох міс1щів з ;tати повідо млення однією Стороною інші й Стороні про св ій

намір 11срслати снір до арбітражу.
Ь) якщо тер 1і ни, зазначені в 11ункті З (а), не були дотримані. будь-яка із
Сторі11,

за

се1<рстаря

І

відсутності
чи

буль-ш<ої

Заступ 11 ика

іншої

Генерального

угоди,

запрошує

секретаря

Генсраль 11ого

Постійної

па.пати

третейського суду в Гаазі '3робити необхідні призначення.

с) Арбітраж11ий Трибунал ad hoc приймає свої рішення більш істю
голосів. l li рішен ня є остаточними 1 юридично обов'язковими для Сторін та
11риймаються у відповідності із ноложення 1и Н ью-Йоркської Конвенції про

виз11анн я. та виконан.ня і11оземн.их арбітражних рішень

1958

року. І ~і рішен ня

приймаються у відповідності до та -згідно з наступним порядком : по-перше,

11оложень цієї Угоди, по-друге

-

законодав<..їва

Договірної

11риймаючої

принципі в міжнаро:ІНоrо права, і по-трете
Сторони .

Якщо

-

Арб ітражний

ТрибунаJ І не прийме іншого рішення, відповідно до особливих обставин и,
кожна Сторона в спорі несе витрати на її представництво при арбітражному

u

11

розгляді: винагороду арбітрів та і11ші витрати покриваються в рівних частках
Сторонами в спорі.

,

d) Арбітражн ий Трибунал надає ро1 ' ясненюr свого рішення, а також
надає обrрунтуванr 1я та пі;tстави прийнятrя свого рішення 11а прохання буJth

якої із Сторін. Якщо Сторони не домовились про інше, місцем проведеш 1я
арбітражу f місце'шаходжсння І Іостійлої палати третейського суду в 1 ·аа·іі
11

(Нідерланди) .
З урахуванням вищевиК11аде11ого, Арбітраж11 ий Трибунал застосовує
Арбітражний регламент Комісії Орга11і1ації Об'єднан их Націй з права
міжнародної торгівлі (ЮІ І СІТРАЛ), 1976.

~

4.

Lнвестор

право передати спі р на розгляд відповідно до пункту

:v1ac

цісї Статті, якщо минуло не більш ніж

2

п 'ять років з дати, коли інвестор

(5)

мав повну змогу дізнатися про ви никнення обстави н, які спричинили такий
СПІр.

Ста·п,-,

10

Врегулювання спорів ~•іж Договірн11 1и Сторонами

8

І . Обидві Договірні Сторони намагаються лобросовісно та шляхом
взnсмного

с11івробітництва

врегулювання

викона1111я

будь-якого

цієї

по годжуються

Угоди.

В

проводити

досягати

спору

між

зв'язку
прямt

з

справе.1-1.дивоrо
ними

ним,

стосовно

обидві

пе реговори

та

з

тлумачен ня

Договір 11 і

"1етою

швидкого
Сторони

досягне нн я

врегул ювання. Якщо цей спір не було врегульовано протягом

та

(6)

такого

шести

місяr~ів з дати подання в11,1оп1 будь-якою Л,оrовірною Стороною. він може
буп1

11ереданий

за

ви."югою
.

будь-якої

Догов ірної

Сторони

до

Лрбітражного Трибуналу, що складається з трьох член і в .

2. Протягом (2)

двох місяців з дати отримання 1а111аче1 юї вимоги

кожна Доrовір11а Сторона призначає 110 одному арбітру і два арбітра
призr~ачсні таким чином протягом
Догов і рних

Сторін

обирають

(2)

двох міся ці в за 1юrодже11н ям обох

громадя нина

третьої

держави

Головою

2 ціС'ї статті ,

необхідні

Лрбітражного Трибуналу.

8

З. Якщо протягом періодів, зазначених в нункті

11ри3начсння

не були -зроблені , будь-яка Догов і рна Сторо на може, за

відсутнос1 і іншої домовленості, запросити Голову Міжнародного Суду
ООН з робити 11еобхідн і призначення. Якщо Голова є громадянином будь
якої з Договір них Сторі 11 або з і нших п ричин не може виконати вказа н у

функцію, запрош ується Заступник Голови зробити необхідні при1наче1111я .
Якщо з' ясується, ш.о Засту11ник l 'олови с громадянином держави будь-якої
Догов ірної Сторон и або '3 інших причин також не може виконати вказану
фу нкцію, член Міжнародного Суду

001 і ,

наступний за старшинством ,

який 1 1с с громадянином держави будь-якої Доrов і р11ої Сторони,

бул.с

за1 1рош усться з робити 11собх іл.11і 11ризначення .

4. Арбітражний

Трибунал 11р11ймає свої рі 111ення більшістю голосів .

Так і рішення є остаточ1111ми і обов ' язковими дня обох Договірних Сторін .

Кожна

Доrоn і рна

Арбітражного

Сторона

Тр11буна~1у

та

11есе
свого

витрати

в іднос 110

11редставництва

в

свого

члена

арб ітражному

ІІ
І

11

судочинстві ; витрати відносно Голови та і11ші витрати покриваються в

рівних части нах обома Договірними Сторо11ами. Арбітражний Трибунал

ІІ

внзначас свою власну про 1 ~едуру .

І

5. Якщо

інше не погоджено між Договірними Сторонами, міс1щм

проведення арбітражу с місцез1 ~аходження Постій~ юї палати третейського
суду в Гаазі ( Ніде рланди).

6. Всі

в имоги мають бут11 подані та всі слухання мають бути
-закінченні 11ротягом (б) н1 ести місяців з дати призначення третього чле11а,
якщо

не домовле но

рішення протягом
пода ннями

чи

(2)

л,ати

про

інше.

Арбітражний Трибунал

виносить

свої

двох місяців з дати остаточного обміну письмовими
заюнчення

ро·!rляду

с пор у

·залежно

від того,

що

відбувається пізніше.

7. Не

дозволя(ться

передавати

спір

до

Лрбітражного

Трибуналу

відповідно до положень riicї статті, якщо цей спір був поданий до іншого
Арбітражного Трибуна.пу відповідно ло положень статті

9,

і якщо цей спір

знахоюпься на розгляді 1 акоrо Арбітражного Трибуналу.
Статrя

8

11

В 'їзд та т~,мчасове 11еребува111 1я 11срсоналу

Договір 1-ш Сторона відповщно до зако 11одавства своєї держа ви, що
застосо вується стосовно

в ' їзду та тимчасового псребува 1~ня

іноземців ,

дозволятиме фізичним особам іншої Логовір11ої Сторони та іншим особам ,
призначен им

чи

найнятим

1нвесторами

в ' їжджати та перебувати на її території з

іншої

Догов ірної

Сторони,

1етою зд ійс11с11ня діяль ності ,

пов ' я·заною з інвестиціями.

Ста1тя
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Положен11я 11ро більш сприятливuй режим
І . Якщо законодавство однієї з Доrовір11и
чинн11м

міжнародним

правом,

або

Сторін або зобов' язан ня за

встановлені

в

майбутн,~ому

між

Договірними Сторо нами, на додаток до цісї Угоди містять 11оложення.
загальні або конкретнj, що дають інвестиціям інвесторів іншої Договірної
Сторони режим б іЛІ>Ш сприятливий, 11іж це передбачено ціс ю Угодою, та1<і

положення пови~ші в тій мір і , в якій вони є більш сприят,1ивими Jtля
інвесторів , 11 еревuжати 11ад цією У годи.

2.

Кожен раз, коли режим, наданий однією Договірною Стороною

~ інвесторам і11111ої Договірної Сторони, відповідно до її законодавства або
інu1 их

положень конкретного договору або

інвестицій1ю1~0 дозволу або

угоди , є б іль ш сприятливим, 11іж передбачено цією угодою, застосовуєп>ся

більщ сприятливий режим .
Стаn·я

13

Внесен11я зм іu

Будь-які змі ни до uієї Уrол.и пови1111і бути зроблені на основі взас\'1ної
письмової ·згоди Договір11их Сторін. Такі З\t і ни оформлюються у вигляді

окремого документу,

і

становлять

невід'ємну

частину

щє1

У годи та

набувають чинності відповідно до положень ста:гrі 14 uієї Угоди.
Стаття

J4

Набра ння чинності, т~рмін д ії та r1рипинення дії

І . Ця У года набирає чинності з даrи о'l'р1-rмання Договірними
Сторонами. останнього письмового пов ідомлен ня про виконання ними
внутрішньодержавних процедур, необх ідних для набрання чи нності цією
Угодою. Ця Угода залишаєІься чинною на початковий період в десять ( 10)
років та продовжує залишатись чинною на ан алогічн ий період або періоди,
якщо тільки будь-яка Догов і рна Сторона н е повідомить у письмовій формі
дипломатичними

каналами

іншу

Договірну

Сторону

про

свій

намір

припинити дію цjєj" Угоди принаймні за один ( І ) рік до дати припинення або
закінчення початкового строку її дії.

2. Стосовно інвестицій, здійснених до дати отримання повідомлення
про нрилинення ді ї ціє1 Угоди, положення цієї Угоди продовжують діяти

протягом

( l О) десяти років з дати

припинення дії цієJ° У годи.

НА ПОС ВІДЧЕННЯ ЧОГО ті , що п ідписал ися нижче, належним
чином на те уповноважені відповідними Урядами, підписали цю Угоду.

Учинено в м.Доха "2.д" березня 20 18 року в двох оригінальних
прим ірниках, кожний українською, арабською та ашлійською мовами, при
цьому всі тексти є рівно автенгичними. У разі виникнення розбіжносrей у
тлумаченні переважну силу маТ1•L~1е текст ан глійською мовою.

За Уряд України

/'

'

Jt

За Уряд Держави Катар

~

