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УГОДА
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Таджикистан про заохочення і взаємний
захист інвестнuій

Каб інет Міні стрів У країни

Уря.J Респу6.1 іки Та..1ж11к11стан іченовані

нада.1і ··Договірні С 1орон11··.

6ажаюч 11 створ ити с прият.1 иві у:\ІОВІІ .J.1я розш11рення еконоч ічн ого
сп івроб ітн нuтва :-.1іж Догові рни:-.,и Сторона\ІИ.

;\tаЮЧІІ на:-.tі р створ11т11 і п і.1тримуват11 спр11ят.111ві у,юв 11 ..1.1я взао ~нн х
і нвеспшіfі.
внзнаюч 11. шо за.1 учення

взао,ний за.-хн ст інвестн uі й бу.Jе спр11яп1

з чіuненню пі..1пр11 0 1н1шької ..1 ія.1 ьн ості і з н ач ночу з6і .1ьше нн ю внеску в
справу розвитку е коно:-.1ічн11х ві .1носин \tіж Договірню111 Сторона\111 .
.1O\ІОВ 11 .1 11 ся про нижч енаве.Jене:

Стаття

1

Визначення

8
д_,я

ui.1efi

u і єї Уго.1и наступ ні тер\1ін11 озн ачають:

І. Тер:'1ін « ін вестиuія» охоп.1ює ус і в11д11 \1айнов11х

I

ште.1ектуа.1ьн 11 х

uінностеі1. вк.1а..1е н11х інвестора\111 однієї Догов і рн ої Сторо ни на тер11торії
іншої Догов ірної Сторон11

ві..1повідно

.J.O

її н аu і она.1 ьного законо.1авства. і

6у..1е вк.1ючап1 . зокре:-.1а. а.,е не вннятково:
а) р~-ХО\І е і нер~-ХО;\Іе ;\Іайно (будинкн . спорудження. устаткування і1

інші :-.1 атеріа.1ьн і uінності) і пов·язані

з нюш :-.~айнові права. так і як іпоте ка.

право застав11. забезпечення по п озик11 й інші :

6)
в)

грошові коштн. акuії. внеск11 й інші uінні папер11:
грошові

ВІІ \ІОГІІ

права

на

вююгу

в11кон анн я

.1огов ірн11х

зобов'язань:

г)

права

інте.1ектуа.1ьної

в.1ас н ост1.

вк..1ючаюч 11

авторські

права.

в11 на.-хо.111. п атент11. про:-.1 ис.1ові проектн і1 зразк11 . торгіве.1ьні знак11. фі р:-.юві
най:-.,енування. зазначен ня похо..1жен ня . тех но.1огія. "ноу-хау" і інш і:

.1)

права на з..1 іfіснення гос по.1арс ької ..1 ія .1ьності вк.1ючаюч11 право н а

конuесію. шо в 11ражається в розві..1uі . розробuі . в 11 .106)тку або ек с п.1уатаu ії

8

пр11ро..1н11х ресурсів. інш их об'є пі в експ.1уатаuії. отрю1 ані за законо,, або
.1оговоро:-.1 .

ІІ

2.

Тер\1ін "інвестор Договірної Сторони " означає:

а) бу.1ь-яка

фізична особа. шо є громазянино~, .1ержави Договірної

Сторони і правоз.1атна ві.1пові.Jно

.10 її

законо.Jавства з.1 ій с нюват11 і нвестиuії

на території іншої Договірної Сторони:

8

б)

бу.1ь-яка

юри.:rична

особа.

заснована

в і.:rпові.1но

чинного

.:ro

закон о.1авства о.:rні єї з Договірних Сторін . розташована на її території. і
правоз.Jатна згі.:rно з її законо.1авство~1 з.:~ ій снювати ін веспщії н а тер11торії
іншої Договірн ої Сторони.

3.

Тер\1ін

інвестнuій.

".1охо.1и"

зокре-~а:

бу.1е

означат11

сущ1.

О.Jержуван і

в

резу.1ьтаті

при б:то к . .1иві.:~ен.1и. ві.:~сотки. авторські

го н орарн .

п.1ату за .1іuензії. патенти. КО\1 ісійні й інші винагоро.Jи.
➔. Тер,1і н "територія" означає п.1оші . охоп.1ені
кор.Jона,ш.

а

також

територ 1 ю

,юря.

\Юрське

знахо.1яться за територіа.1ьни,1и во.Jами
зона.

на.з

якюш

Договірна

юр11с.:r11кuію ві.Jпові.:~но

5. Законо.1авство

Сторона

.JO своїх закон ів.
стосовно

-

С)-ХОП:тнюш 1 во.1ню111
.1но.

вик.1ючна

з.:~ ійснює

його

( ,юрська)

с вої

назра.

шо

еконо\Іі чна

сув еренні

права

прав~1.1 і \1 іжна ро.1ного права.

бу.Jь-якої

Договірн ої

Сторони

означає

законо.1авство .:rержавн ві.1пові.1ної Догов ірн ої Сторонн.

8

6.

Реквізнuія

-

означає ві.1Чух,кення в.1а.1ою о.1нієї Договірної Сторон11

часшнн або всіх інвестиuій інвестора іншої Договірної Сторони в .1ержавн11х
чи

сус пі .1 ьних

і нтересах

.1.1я

з.1ійснення

рятува.1ьн11х

робіт

у

випазку

ст11хійного .1иха. аварії. еп і.1е-1ії. епізоотії. Рекві зиuія чоже б:тн з.1ійснена
ві.1пові.1но

.10

зако н о.1авства

Договірних

Сторін

на

основ~

ріш ень

:11овноважених органів Договірної Сторони.

Стаття

2

Заохочення і зах11ст інвест11uій

І. Кожна з Догов ірних Сторін бу.1е заохочуваш і нвестор ів іншої
Договірної Сторони в з.1ійсн е нні інвестнuій на своїй тери торії і .1опускат11
такі інвестнuії ві.1пові.1но .10 с вого законо.1авства.

2.

Кожн а з Догов ірнн х Сторін

гарантує У ві.1пові.1ності з 1

свої,1

законо...1авство!\1 повний і безу~1овний правовий захи ст і нвестицій інвесторів

і ншої Договірної Сторони ві.1пов і.1но

8

.10

uі єї Уго.111 .

Те ж са.\І е ві.1нос иться без шко.1и по.1оження,1 пун"ту І u і єї Статті і

всіх

.1охо.1ів.

Розширення.

о.1ержуваню1

у

випа.:~ку

З\Іін а або трансфор,tаuія

реінвеспш111

інвестнuій.

таки х

п ійсненнх

.10

.1охо.1ів .
в

ра.,,ках

закону. не бу.J)ТЬ вп.1ивати на їхній хара~-.тер як і нвестиuій.

Стаття

3

Національний режим інвест1щії
Кожн а

1.

з

Дого вірних

Сторін

забезпечує

на

с воїй

території

інвесп ,uія\І . з.1ійснени\І інвестора\Іи іншої Договірної Сто рони. і .1 ія.1ьності
в з в' язку з інвестиuіямн режю1 не \Іенш спр11ят.1 11 в11й. чю, режю1. що
н а.:~ається

в.1асн11:-.1

застосУвання

чи

третьої

швестора\І

за.~о.1 ш

.1искрю1 і наuійного

.1ержав11 .

хара~-.теру.

що

що

вик_1ючає

:-.юг.1и

б

пере шко.1жати керуванню і розпоря.1женню інвести uія,111.

2.

Кожна з Договірних Сторін за.111шає за собою право вюнач атн га.1узі і

сфер11 .1 ія .1ь н ості. у яких вик.1ючається чи об\І ежується .1ія.1ь ні сть інозе\Іню.:
.

.

швесторш .

3.

Режю, найбі.1ьшоrо сприяння . який на.:~ається ві .1п ові.1но

.10

пункту

uієї Статті . не бу.:~е поширюватися на переваги . які Договірна Сторона на.:~ає
ч11 на.:~асть у \Іай бутньо,~·:

8

а) у зв' я з ку з участю в зоні ві.1 ьної торгів.1і. :-.штно:-.,у ч 11 екон о:-.1ічн0\1у
союзі. ,юнетарно\Іу союзі ч11 :-.1іжн аро.1ній

yro.1i.

що встан ов.1ює по.1ібні

об'є.1нання. чи інших фор\Іа.~ реrіона.1ьн ого сп івробітнн uтва. учасн 11ко:-.1
якнх бу.1ь-яка Догов і рна Сторона є чи ,юже статн :

б) на п і.1ставі )ТО.1И про запобігання п о.1 війноrо оп о.1атковування чи
іншнх .10,юв.1еносте й з п итан ь опо.1аткування.
Стаття

4

Компенсація за шкоду

1.

Інвестора" о.1ні єї Договірної Сторонн. що з.1і йснюють інв естнuії на

території іншої Догові рної Сторони та потерпі.1н збитк1 1 в н ас.1і.1ок війн11.
збройн ого

ко н ф.1і пу.

на.:~звнчайного

наш она.1ь ного

ста ну.

.1ержавн ого

перевороту. зако.1оту ч11 іншої по.1 ібної по.1ії на територ ії ін шої Догов ірної

Сторони.

бу.1е

на.:~аватися

останньою

Договірною

Стороною

режю1.

стосов н о рестнтуuії. ві.1 шко.1уван ня . ко,шенсаuії або ін шого рішення. н е
:\Іенш

8

с пр11ят.1и в ий .

н іж

той.

який

інвестора~, бу.1ь-якій третій країні.

остання

Договірна

Сторона

на.:~ає

Вип.1ап1 на зазначених п і.1ставах бу.J)ТЬ пій снювап1ся без затрю1ю1
ВІ.lЬН О перево.JІІТІІСЯ.

2. Не перешко.1жшочи у,юва,, пункгу 1 uієї Статті. інв~стора,1 о.1н і єї з
Договірних Стор і н. які пі.1 час п о.1ій. зга.1ан 11х у uьо-.1у пункті. неС)ТЬ збитк.11
на території іншої Договірн ої Сторони внас.1і.1ок :
а ) реквізиuії їхньої в.,асності

с и.,а\111 ч11

в.1а.1ою 1ншо 1 Догові рн ої

Сторон и. ч 11

б) руйнування їхньої в.,асності сн.,а.,111 ч11 в.1а.1ою іншої Договірної
Сторон и.

шо

бу.10

вик.111кан о

н евій ськови-.111

.11ю111

або

вюшга.,ось

н еобх і.1ною с итуаuі єю.
в)

,штеріа.1ьного

без.1ія.1ьності
поса.1овю111

або

і

-.юра.1ьного

нена.,ежного

збнтку

в

виконання

резу.1 ьтаті

.1 ія.1ь н ості

.1ержавн 11-.ш

особа-.ш. пере.1бачен11х закон о.1авство-.1 обов'язк і в

чн

органа-.111.
стосовно

інозе-.шого інвестора. пі.1пр1101ству з інозе-.1ю1-.1и інвест1шія-.1и. в1.1пов1.1но

.10 законо.1авства Договірної Сторони
бу.1е на.1ана н еобхі.1на реституuія чи а.1екватна ко-.,пен саu ія .
Вип.1ап1 по зазнач ених п і.1става.'\ бу.J)ТЬ з.1 ій сн юват11ся без затри\Ік11 і
ві.,ьно перево.:ппнся .
Стаття

5

Експропріаuія

8

1.

Інвестнuії інвесторів о.1ні єї з Догов ірних Сторін. шо з.1ійснюються н а

території

інш ої

Договірної

Сторони.

не

бу.:rуть

експропрій овані.

наuіона.1 ізовані. ч11 п і.иані \Ііра-.1. рівни-.1. нас.1і.1ка-.1 експропрі аuії (.1а..1і
І\І еН)lОТЬСЯ

-

прий\tаються

експропр і аuія).
в

суспі.1ьннх

а.,е за ВИНЯТКО\І
і нтересах

у

ВІІПа.Jків.

встанов.1ено\1у

КО.111 таКІ

\ІІРІІ

законо.1авство\1

поря.1ку. не є .111скрю1ін аuійн юш і супрово.1ж:10ться в11 п.1атою негайної.
а.Jе кватної й ефективної ко-.шенсаuії.

2.

Су-.,а КО\Іnенсаuії виз начається на \ІО\Іент експропріаuії інвеспшій

або ко.111 про експропріаuію ч11 її загрозу ста.10 оф іuій но ві.10,ю за.1ежно ві.1
того. шо ві.1бу:юся раніше. обчи с.1юється на пі.1ставі п оточн нх р11нков11х u і н

та1 ч11

обгрунтованої оuінкн .

пілвер.1женої ау.1иторо\І

ч11

ау.11порс ькою

фір,юю. в 1ш.1ачується без необгрунтованої затрн\ІКІІ і ві.1ьно перево.11пься з
тернторії о.1нієї Догов ірн ої Сторон и на територію інш ої Договірн ої Сторон11
у ва.1юті . у якій бу.1а з.1 ійснена інвесп шія . або в бу.1ь-якіі1 ін шій пр111шятніі1

LIBOR на су\Іу
ко,шенсаuію .10 \ІО\1енту їі

.1.1я інвестора ва..1 юті. з нарахування\! ві.1сотків за ставкою

8

КО\tп е нсаuії з \ІО\Іенту виникнення права на таку
ВІІП.lаТІt.

Стаття

6

Перекази

І. f(ожна Договірна Сторона гарантує 1нвестора\1 іншої Договірної

Сторонн . піс.1я виконання нюш усіх фінансовнх зобов'язань. ві.1пові.1но .10
чннноrо законо.1авства про по.1атю1. зборн (обов'язкові п.1атежі) кожної з

Договірних Сторін. безперешко.1ний переказ за кор.1он п.,атежів у ва.1юті
інвестування чн в бу.1ь-якій іншій ва.1юті. прийнятної .1.1я інвестора. у зв'язку
з інвест11uіяч11. і зокре\1а:
а) су\1

перв 11н н11х

інвестнuій

.10.1аткових

с, \І

.1.1 я

пі.1тр11\1ю1

збі.1ьшення інвеспщій:
б) .1ох о.1 ів:

в) суч. отрю1ан11х інвесторо\1 у зв'язку з прнватною ч11 повною
реа.1ізаuі єю (.1ікві.1аuією або про.1ажб1) інвестнuій:
г) су\1 ві.1 повернення позик на пі.1ставі інвестнuі fі:

.1 ) ко\шенсаuії су\1. зазначеннх у Статтях ➔ і 5 uієї У го.111 .

2. Переказ п.,атежів бу.1е з.1ійснюватися без затрю1к11 в конвертованій
ва.-тюті за офіuійню1 курсо\1 ва.1ют. установ.1 ено\1у на .1ату переказ

8

ві.1пові.1но .10 законо.1авства про ва.1ютне реrу.1ювання тієї Договірної
Сторон11. на тернторії якої інвеспщії з.::~і йснені.
Стаття

7

Суброга uія

Договірна Сторона ч11 уповноваженн й нею орган. шо З.Jійснять п.1атіж
інвестору на пі.1ставі гарантії ві.1 неко\tерuійннх рю11кі в у зв'язку з його
інвест11uію1и на території іншої Договірної Сторонн. З\Южуть З.1ійснюват11 в
поря.1ку суброrаuії права і нвестора в то\tу ж обсязі. шо і сз\1 інвестор. Такі
права

бу.1~ть

з.1ійснюват11ся
Договірної Сторон 11.

ві.1пові.1но

.10

законо.1авства

останн ьої

І . Якшо о.1на Договірна Сторона чн її уттовноважен11 і1 орган з.1ійснює
в11п.1ату свої\t ін вестора\, ві.1пові.1но .10 гарантії. шо бу.1а на..1ана в зв'язку з

інвеспщією на території іншої Договірної Сторони . така інша Договірна
Сторона вюн ає:

8

а) пере.:rачу згі.1но з закоНО\І ч11 ві.1пові.1но
6у.1ь-як 11х

прав

ЧJІ

ви-.юг

1нвестора

уповноваженю1 нею органо-.1.

6)

першій

.10

правової трансакuії

Договірній

Стороні

ч11

1

перша Договірна Сторон а чн уповноваже н11й нею орган отр 11;-.~а"111

право в резу.1ьтаті суброгаuії з.1ійснюватн право чи реа..1ізовуват11 вююп1
інвестора і прнй\1аш на себе зобов'язання. шо ві.:rносяться

.:10

інвеспшій.

Суброговані права чи вююп1 швестора не бу.1~,ь перев11шуват11

2.

перв11нн11х прав чи вююг інвестора.
Суброговані

3.

ві.:rносяться також і

6

uієї

.10

права

і

зобов'язання

застрахованого

інвестора

переказу п.1атежів. з.1ійснюваних ві.1по ві.1но

Статті

.10

Yro.1I1.
Стаття

8

Врегулювання спорів м іж .]оговіршош

Сторонами
І. Спорн \Ііж Договірню111 Сторона\ш шо.10 т.1у\1ачення

uієї Уго.111

бу.::r:ть

вирішуватися

ш.11яхо\1

переговорів

застосування

\Ііж Договірнюш

Сторон ащ1.

2.

Якшо в такнй с п ос і б спір -.,іж Логовірнюш Сторонащ, не \ІОЖе б~ТІІ

врегу.1ьован11й

протяго-.1

б

(шестн)

-.,ісяuів

з

;-.ІО\Іенn·

п11сь;-.ювого

пові.10;-.1.1ення про в11н 11кн ення спору. то за вююгою б~ .:rь-якої з Доrовірннх

8

Сторін він бу.:rе пере.:rаний на розпя.1 .:ю Арбітражного

на

Cy.:ry.

3. Арбітраж н11й Су.1. зга.1аний у п унпі 2 uієї Статті.
ad hoc основі .1.1я кожного ін.1иві.1уа..1ьного в1ша.1ку

бу.:rе створюватися
наступню1 ч11но;-.1 :

протяrо;-.1 .:rвох ;-.Іісяuів піс.1я отрюшння ш1сь;-.ювого зверн~ння про арбітраж

кожн а Договірна Сторона прюнач,пь по о.1но;-.1у ч.1е ну uьoro
.:rвох ;-.tісяuів об11.1ва ч .1 ен11
арбітра

-

Протяrо;-.1

за взаошою .10;-.юв.1еністю обер~ть третього

гро-.1а.1ян11на третьої .:rержави. який піс.1я схва..1ення Доrовірнюш

Сторона;-.111 бу.:rе призначений Го.1овою
➔.

cy.:ry.

Якшо

призначення

протятш1

не

строюв.

бу.:rуть зроб.1ені.

Cy.:ry.

внзнач~ш,х

У

п ункті

3

uієї

кожна Договірна Сторона З;-.юже

ві.:rсутності іншої .10;-.юв.~еності. запроснш Го.~ову Міжнаро.:r ного

(lnremational Coun ot' Justice)
гро\1а.1ян11но;-.1

о.1 ює 1

з

Статті.

Cy.:ry

пр11
ООН

зробит11 необхі.:rні прюначення. Якшо Го.1ова є

Договірних.

Сторін.

чн

якшо

інші

пр11ч11н11

перешко.:rжають ЙО\ІУ виконуват11 зазначену функuію. прюначення повинен
зро611т11 Заступник Го.1ови. Якщо з' ясується. шо Заступннк Го.1ов11 також є
гроча.1яюшо;-.1 о.:rні єї з Договірних Сторін. або шо він не \ІОЖе в11конаn1
зазначен у

функuію.

\,Ііжнаро.:rного

8

Cy.:ry

необхі.:rні

прнзначення

зобов'я заний

зроб11т11

ч.1ен

ООН. наступний за старшенствоч та та кнй. шо не є

гро;-.1а.1янино;-.1 бу.:rь-якої з Договірних Сторін.

5.Арбітражн11й Су.1 бу.1е ухва.1ювзп1 свої рішення на пі.1ставі по.1 0: кень
uієї Уго.1и. а також на пі.1ставі зага.1ьновизнан11х норч \1іжнаро.1ного права .

Арбітражний Су.1 бу.1е ухва.1ювати свої рішення бі.1ьшістю го.,осів . Його
рішення \1ають остаточний харапер і є обов'язкови\ІИ .1.1я обох Договірн11х
Сторін . Арбітражн ий Су.1 встанов.,ює свою в.,асну

6.

npoue.:iypy.

Кожна з Договірних Сторін бу.:~е н ест11 в11трат11 шо.10 своїх ч.1енів су.1у

і свого пре.1ставн1штва в арбітражн о\rу проuесі. Витрат11 шо.10 Го.1ов11 й інші
в 11трат11 бу.1уть н ест11 в рівн11х частина.....: оби.1ві Договірні Сторон11 .
РазО\І З UИ\І . Су.1 СВОЇ\! рішення\! \ІОЖе вюн ач 1 п11 і нш11 й розпо.1і .1
витрат.

Стаття

9

Рішення спорів між Договір1юю Стороною і
інвестором іншої До говірної Сторон11
І.

Спор11

.\ІІЖ

1нвесторо\1

о.1 нієї

Договірної

Сторон11

та

іншої

Договірної Сторон11 у зв' я зку з інвеспщія.\111. з.:~і й сненюш ІНвестора.,ш
першої Догов ірної Сторон11. бу.1уть в11рішуват11ся. наскі.1ьк11

ue

\ІОЖ.111во.

ш.1яхо.\1 переговорів.

2.

8

Якшо с пор11. зазначен і в П\'НПі

uієї Статті. не ч ожуть бут11

в11рішені ш.1яхо.\1 переговорі в протяго\1 шест11 .\Іісяuів.
спору

.\южуть

пере.1ат11

с пір

на

в ирішення

об 11.1ві сторони

КО.\t петентного

.10

Су.1у

Договірної Сторон11. шо є стороною спору.

3.

За.\tість застосування рішення пункту . 2 u і єї С татті інвестор кожної

Договірної Сторон11 .\ІОже направ.1ят11 спір н а арбітражне рі шення:
а)

ad hoc

Арбітражного Су.1у ві.1пові.1н о

.10

Арбітраж ни х

Прав 11.1

Ко.\tісії ООН з права .\tіжнаро.:~ної торгів.1 і (Ю НСИТРАЛ):
б)

.10

t-.fіжнаро.1ного

створен11 й ві.1пові.1но
.1ержава.\111

та

.10

інши.\ш

uентру

з

внрішення

інвест11uі йн11 х

спор1в.

Кон венuії про р іш ення інвест11u іі1н 11х спорів .\І і ж
особа.\ІИ .

Вашингтоні. Окр~т Ко.,~".\tбія.

18

я-ка

березня

ві.1кр11та

1965

.1.1я

року

п1 .1писання

( 1':онвенuія

в

.\І.

JCSШ). у

внп а.:~ ку. ко.1 11 оби.1ві Договірні Сторонн ста.111 учасн 11 ка.\1 11 u і єї Конвенuії.

➔- Ріш ен ня Арбітражного Су.1у бу.1е остаточн11:\\ і обов' я зковю 1 .:r.1я
обох сторін у спорі: воно бу.:rе в иконуватнся ві.:rпові.:rн о
Доrовірн11х Стор і н.

8

.:ro

законів та прав11.1

Статгя

10

Застосування інш11 х прав11.1

Якщо

nо.1оження

законодавства

кожної

з

Договірних

зобов'язання ві.1nові.1н о .:io \1іжнаро.1ного права. що
\ІО\tе нт

ч11

встанов.1ен і

.1оповнення

в

\tайб:тньо\І У

Сторін

або

існують на .1ан11й

\t іж Договірнюш Сторона\111

в

.10 u ієї Yro.:rn. \tістять прав и .1а. як зага.1ьн і. так і спеu нфічні . що

.1ають право інвестиu і я\1 інвестор ів іншої Договірної Сто рон и на режю,
бі.1ьш сnр и ят.111в 11й ніж пере.16ачениіІ uією Уго.1ою . такі прав11.1а бу.1:ть
nрева.1юват11 на.1 uією Уrо.1ою в тій

\ tipi.

у якій вон и бі.1ьш сn р 11 ят.1 11 ві.

Статгя

11

Відносини між Доrовірним11 Сторонам11

Пре.1ставн11к11 Договірннх Сторін прово.1ять консу.1ь таuії у в11па.1ку
необхі.1ності . у зв'я з ку з шпання\ш. що стосуються uі єї Уго.111 . Консу.1ьтаuії
бу.1уть прово.1 1п11ся за проnозиuією о.1н ієї з Договірних Сторі н. в час і в

\ ticui.

nого.1жен11х по .1и п.10\1 ап 1чних ~.:ан а.1ю,.
Статгя

12

Застосування Угод11

Uя

8

Уго.1а

бу.1е

застосовувап1 ся

інвестора\111 о.1н і єї з Догові рних Сторін

.10 вс іх інвест,щ ій . з.1ійснен11х
на тери торії іншої Договірної

Сторон11 піс.1я наб:ття uією Уго.1ою чи нності.

До uієї Уго.111 \ІОіК)ТЬ б:тн внесен і З\1і н11 і .1оп овнення за взао,ною
зго.1ою До гов ірних Стор ін . що офор,1.1яються ві.1nові.1н11щ1 протоко.1а,111 і є

неві.1'01н ою частиною u і єї Уго.111 nіс1я того. як кожнз Договірна Сторон а
ПІІСЬ\ІОВО пові.10\ІІІТЬ ІНШ\" Договірну Сторону про В ІІКОНЗННЯ ВСІХ
вн:трі шньо.1ержавннх npo ue.1yp. необхі.1ннх .1.1я наб:тгя так11,111 З\tіна.\111 та
.1оповнен ня,ш чинності.

Договірні Сторони . пр11 неоох1.1ності. ,юж:ть створ1п11 сnі.~ьну ко\tісію

.1.1я розробки вюначен их за."о.1ів що,.10 по.:~а.1ьшої рез.1ізаuії u ієї Yro.111 і
пі.1готовк11 рекочен.1аuій із взаою.:~ії.

Статгя

13

Набутгя ч11нності. термін
припинення д ії

І. Кожна Догов і рна Сторона пові.10\11пь іншу Догов ірн у Сторону в
П ІІ СЬ\ІОВО\ІУ

В ІІ Г.lЯ.11

по

.1ІІП.10\tаТИЧНИХ

кана.,а."

про

викон ання

н ею

ві.1пові.1н 11х вн:трішньо.1ержавн и х проuе.1ур. необх і.1н11 х .1.1я наб:ття u і єю

8

Уго.1ою чинності . Уго.1а набуває чи нн ості з .1 ня останнього nнсь,ювого
ПОВІ.10\1.lення.

Ця

2.

Yro.1a ук.1а.1ається строко,1 на .1есять рокі в і бу.1е авто,1 ат11 чно

про.1овіК)1Затися на наступ ні п·ятнрі чн і пер і о.111 . якшо жо.1 на з Догов ірннх

Сторін п н сь,юво не пові.10,11пь ін шу Догові рн у Сторону за .1вана.1uять
\tісяuів

8

.10 заверш енн я в і.1пов і.1ного стро~-.:· про св і й на\І ір при п 11 юп11 .1ію
uієї Yro.111.
З. Стосовно стро~-.:· інвестиuі й. з.1і йсн ен11х .10 .1ат11 пр11п 11нен ня .1ії uією
Уго.111 .

по.1оження

Статей

1-1 2 бу.Іуть за.1 и шатися

ч 11ннюш

протяrо\І

по.1а.1ьших .1есят11 рок і в з .1ня припиненн я .1ії uієї Уrо.J ІІ .

Вчинено в \І . Києві ··_д__·· .lИПНЯ 2001 року в .1ВОХ пр1tчірн11кю:. КОЖНІІЙ
українською. та.1ж1щькою і рос і йською ,юваш1 . при чо\Іу всі тексти \Іають
о.1накову с11.1у. У випа.1ку рі зного т.,у!'--t ачен ня тексту uі єю Уго.1и. Догові рн і

Сторони 6у.1)ТЬ звертати ся

.10 тексту. ви к.1а.1ено\Іу росіfісь~,:ою \ювою.

За hабінет Міністрів
У країни

8

8

За У ряд Тадж11кської
Респуб.1ік11

