VГОдА

ніж УРЯдОН VКРаїни і
Республіки В'єтнам

VРядом Соціалістичної

npo

заохочення

і

захист

інвестицій

VРяд Vкраїни

які

надалі

і

Vряд Соціапістичної

Республіки В'єтнам,

імевmться договірними стоРОваки,

виходячи

із прагнення РОЗШИРИТИ

і

поглибити економічне

співробітництво на довгосТРоковій основі,
сприятливі

УМОВИ для вкладення капіталу

дОГОВіРНОЇ

СТОРОНИ на теРИТОРії

іншої

зокрема створити

інвесторами однієї

дОГОВіРНОЇ

усвідомлюючи необХідНість в заохоченні
тицій,

шо

здійснюються

і

Сторони;

захисті

інвес 

інвесторами обох договірних сторін,

з

метою економічного процвітання обох держав
домовились

ПРО

mачевикладепе:

СТАТІ'Я

1

визначення
цій Угоді:

V

і.Термін

"інвестиція"

означає:

теріальних коштів та інших майнових
тей,

шо

Різні

вкладаються

з

і

інвесторами однієї

об'єкти діяльності

У відповідності

всі

на теРИТОРії

чинним її

види Фінансових.

ма 

інтелектуальних: ціннос 
договірної

ЇНШОЇ

сторони в

дОГОВіРНОЇ СТОРОНИ

законодавством з кетою одержання

ПРИбУТКУ або досягнення соціального

еФекТУ,

зокрема,

але

не

винятково:

а)

такі
ня

рухоме

і

нерухоме

майво,

а

також

будь - які

майнові

як право на використання майна як предмета застави.

за

права,

УТРинан 

борги;

б)

зацій і

акц11.

вкладИ,

облігації

і

боргові

зобов'язання органі 

підПРиєнств або майнова частка цих організацій

і

підПРи

єнств;

В)

ГРОШОВі

зобов'язань.
г)

вимоги та права вимоги ПРО виконання дОГОВіРНИХ

які

ПРаво на

вкпючаючи

і

економічну цінність;

інтелекТУапьнУ власність.

авторське

товарНИй знак,
технології

мають

право,

право

на

знак обслуговrnання,

"ноу- хау";

промисловий

оТРинавня

nатевТУ,

ФіРНОВУ назву,

зразок,
ПРаво

винаходи,

на

д)

конце с ії,

шо дозволені

законодавством держав кожної

з

дОГОВіРНИХ СТОРіН або дВОСТОРОННЇМИ договорами між VКРаїною і
Соціалістичною Республікою В,єтнан, включаючи Розвідку,
Робк:r. ВИдОбУток і експлуатацію ПРИРОдНИХ Ресурсів.

з

2.

Під теРнінон " інвестиції" РОЗУМіються:

а)

інвестиції на території України.

чинним

які

роз 

здійснюються згідНо

законодавством VкРаїни;

б) інвестиції на теритоРії соціаnістичної Республіки в,єт- І

нан,

схвалені VРядом Соціалістичної Республіки в,єтнан або :rnов 

новаженини ним органами згідно
тичної Респ:rбnіки В , єтнам.

з

чинним

законодавством содіапіс 

БУдь-яка зм іна Форми інвеспвання не впливає на їх кпасиФі 
кацію як " інве стиції• .

з.
ності.
ково.

Термін "доходи" означає грошові СУНИ та інші майнові цінl
від інвестиції. і включає зоКРена, апе не винят

ОТРИМані
ПРИбУток,

4.

Термін

відсотки,

"інвестор "

nіцензійні

та комісійні

винагоРодИ.

означає:

бУдЬ -ЯІ(У Фі ЗИЧНУ ОСОбУ, яка є ГРОНадянинон держави дОГОВіР 
НОЇ СТОРОНИ, і бУдЬ-ЯКУ ЮРИдИЧНУ особу, створену Відповідно до
законодавства держави одаієї

5.

з

договірних сторін.

Термін " територія " означає:

державну територію кожної
акваторію,

з договірних сторін,

морське дно,

надРа і

ними водами,

над якими у відповідаості

шо

включаючи

знаход_ять с я поз а теРИТОРіаnь 
з міжяародНИН правом

і

національним законодавством договірна стоРона здійснює свої
права

і

ЮРИСДИКЦЇЮ.

СТАТТЯ

Заохочення

1.

і

2

захист інвестицій

Кожна дОГОВіРНа сторона ЗГідНО з ЧИННИМ на теРИТОРії її

держави законодавством

заохочує

і

створює

сПРиятпиві

УМови для

інвесторів ЇНШОЇ дОГОВіРНОЇ СТОРОНИ по вкладенню інвестицій на
своїй території і надає їм права на розпорядження цими інвести
ціями.

2.

Інвестиціям інвесторів КОЖНОЇ з дОГОВіРНИХ СТОРіН га 

ранuєтьс я с nравед11ИВИИ стаuс,

і

вони знаходяться в безпеці

і КОРИСТУЮТЬСЯ захистом на теРИТОРії деРЖави іншої дОГОВіРНОЇ
СТОРОНИ.

СТАТТЯ З
Режим найбільшого СПРИЯННЯ

1.

Інвестиціям.

шо здійснюються

вірних СТОРіН на теРИТОРії

ЇНШОЇ

режим не менш сПРиятливий,

ніж мя

якої

ТРетьої

2.

на теРИТОРії

заворутення на території

повинні

мя ВідШКОдУВапня
менш сприятливі.

Умови.

про

які

шо

економічні

з

зони,

іШПі

ванням,

а

також в

з

1

в п.

ІодНа

з

цієї

шо

Такі

не розповсюджу

договірних сторін

УКЛадаТИМУТЬСЯ у НайбУТНЬОНУ,
зони вільної

СПіВРОбіТНИІІТВа;

чинного

законодавства

ПРО

з

іншої

оподатку

оnодаткmання

зв'язку

з

4
примусовими заходами

інвестицій,
іншої

шо

договірної

Сторони,

експроnріація,

повюmі

і

не

вживає

примусових заходів,

або аналогічних

коли цього вимагають

законодавством,
заходИ не

території

здіИСНІ)І)ТЬСЯ на цій території

ПРИ ЦЬОМУ ДОТРИМУЄТЬСЯ ПОРЯДОК,

nій території

ін

випливають:

за винятком ВИПадКіВ,

2.

статті,

договірних сторін на своїй

інвестором держави

тереси.

УМОВИ

дОГОВіРНИХ сторін.

таких як націоналізація,

дією,

інших по
бУТИ не

повнісТІ) або частково пов'язаної

Компенсація в

1.

УМОВИ повинні

однією з

СТАТТЯ

по відноmеmm до

сторони або

економічний або митний союзи.

межах

ре 

nеревоРОТУ,

запобігання подвійному оnодаткmаюm або

угоди,

держав КОЖНОЇ

зазнають

дана договірна сторона

ФОРМИ регіонального

УГОдИ про

міжнародної

Ці

надає

УГОД УКЛадених або тих.

ТОРГіВЛі,

вклали свої
і

цій договіРНій стороні

надаються

і

які

СТОРОНИ

КРаїни.

передбачені

інвесторам ТРетіх країн

з

інвесторів будь 

повстання,

договірної

ПРИЧОМУ

ТРетьої

ються на переваги,

стану,

бУТИ надані

ніж ті,

весторам будь - якої

з.

з дого 

надається

іншого військового конФліКТУ,

цієї

збитків.

Сторони,

дОГОВіРНОЇ

введення надзвичайного

дібних дій,

інвестицій

договірної

ЇНШОЇ

збитків внаслідок вій:нИ або
волюції,

СТОРОНИ,

КРаїни.

Інвесторам однієї

інвестиції

інвесторами кожної

дОГОВіРНОЇ

за своєю

суспільні

ін 

встановлений чинним на

виплачується належна компенсація.
носити дИСКРимінаційний: характер.

з.

компенсація РОЗРаховУється на основі

Реальної

вартості

інвестицій безnосередНьо на момент ПРИЙНЯТТЯ Рішення або обна 
родування Рішення ПРО
і

вжиття заходів.

буде визначена у відповідuості

шо прийняті

в якій були здійснені

валюті,

ПРИЙІІЯТНій мя

ючої

цію

договірної

і

цієї

статті,
оцінки,

в мtхнародНій практиці .

валюті,

до моменТУ її

з

Компенсація виплачується у

з

позики

банки надають

на компенса

нараховується

середньою ставкою відсотку,

за яким

першокласним банкам на РИНКУ

/LI:OOR/.

євровалют

СТАТТЯ
Переказ

платежів,

РУХОМОГО майна в

5

доходів

і

ЗВ'ЯЗКУ з

nереміmенвя
інвестиціями

Кожна з дОГОВіРНИХ Сторін ВідПОВідВО до

постанов

іншій

законодавством прийма 

винИІ<Нення nРава

с плати на СУМУ компенсації

відс оток У ВідповіАНості

і

ацнінісТРативної

практики гарантує

переказ

У вільно конвертованій валюті

зв'язку

з

дІІЯ

або в бУдь - якій

згіцно з

моменту

лондонські

1.

згаданих в

інвестиції,

інвестора,

сторони.

n. 1

з nринципами об'єктивної

інве с тиціями,

і нвесторів бУдь - якої

платежів

СВОЇХ законів,

безnеРеШКОдНИЙ

і

доходів у

на УМовах не менш сприятливих.

ТРетьої

кРаїни,

зоКРема.

ніж

але не ви

нятково:

а)
і

чистого доходу,

послуги,

оТРимані

б)

в)
них як

г)
вестора

nроцентного доходу та

в результаті

коштів,

часткової

дивідендів,

ГРоmових СУК,

інших ГРОmових надходжень,

шо

інвестицій;

шо належать

ліквідації

плати за технічну допомогу

інвестору в результаті

повної

або

інвестицій;

виплачуваних для погашення позИR,

визна

інвестиції;

заробітної

плати та

інших доходів громадян КРаїни ін

за РОбОТУ ва теРИТОРії

ПРИЙ:МаІОЧОЇ

країни у ЗВ'ЯЗКУ з

інвес тиці є ю;

ті
з

1

д)

переміmення рухомого майна у зв'язку з

інвестицією.

2.

за обмінни:й курс

вказаних в ПУНК

цієї

законодавством

здійснення

І

статті,

по ПОКРИТТІ) платежів,

приймається КУРС валюти,
держав кожної

обнінУ .

вс тановле ни:й згідНо

з договірних Сторін на момент

.

І

СТАТГЯ б
ВИРіmення СПОРіВ ніж дОГОВіРНОЮ
стороною та

1.

ПРИ виникненні

будь - яким
а)

інвестором

тиціІ

інвестора

даного

спорів між однією з договірних стоРіН

іmпої

зобов'язання,

ношенню до

інвестором

яке

договірної
виникло

іншої

і

сторони відносно:

у дОГОВіРНОЇ

договірної

СТОРОНИ по Від

сторони з

питання

інвес 

інвестора;

І

І

тих.

б)

поруmення будь - яких

прав.

шо

випливають

інвестиціях даного

з

неї

по

визначених цією Угодою,

спори ВИРіІІІЛ)Ться по можливості

або

інвестора.

шляхом взаємних консульта

цій

і

переговорів.

вої

вимоги сnіРнини стоРОнами не досягнпо

ті,

спір

2.

яюпо протягом шести місяців
за вимогою однієї

із

з

дЯЯ пред'явлення письмо

сторін може

взаємної

домовленос 

бути переданий для

ВИР ішення:
а)

тенnій,
б)
<далі

в

СУДИ держав дОГОВіРНИХ СТОРіН ВідПОВідНО ДО

де

здійснюються

в НіжнародНИЙ ценТР по ВИРіmенню інвестиnнmих спорів

"ценТР"),

беРУЧИ до УВаги положення.

ладеній У вашінгтоні

18

березня

Р.

1965

які

інвестиціях,

відповідають УК 

Конвенції

ВИРіmення спорів ніж державами та громадянами

даної

ЇХ комnе 

інвестиції;

ПРО порядок

no

інших держав

якто держави обох договірних Сторін є

УЧасникаки

Конвенції;
В)

у НіжнародНИЙ арбіТРаХНИй СУД

" ad

діючого арбіТРажного регпаненп Комісії
Націй

по

з.
ються

Міжнародному торговельному

ВідПОВідНО

до

Об'єднаних

ПРаВУ.

Незалежно від положень ПУНКТУ

передачі

ьос·

Організації

2

цієї

статті,

спору на розгляд в арбіТРа.пmй суд,

які

стосу

інвестор має

право вибрати nогоджуваnьвУ nроцедУРУ.

стлтrя

1

ВИРіmення СПОРіВ між дОГОВіРНИИИ Сторонами

1.

БУдь - які

Сторонами,
Угоди,
по

повинні

які

МОЖУТЬ ВИНИКНУТИ між Договірними

інтерnретації

чи застосУВання цієї

ВИРіШУВатись по можтmості

дИПnоматичних

2.

СПОРИ,

шо с тосrnться

шляхом переговорів

каналах.

V ВИПадКУ неможливості ВИРіШИТИ СПіР між дОГОВіРНИМИ

Сторонами протягом б місяців з момеНТУ письмового повідомлення
за проханням ОдНЇЄЇ

з дОГОВіРНИХ СТОРіН ЙОГО

ВИР і шення в арб і ТРажвий с Уд.

11

слід передати ДЛЯ

І

з.

Такий арбіТРажн:ий СУД УТВОРЮЄТЬСЯ ОКРемо для кожного

КОНКРетного ВИПадКУ в такому ПОРЯдКУ.

ПРОТЯГОМ двох місяців

Після ОТРИМання ПРОХання ПРО аРбіТРаж кожна з дОГОВЇРНИХ СТОРЇН
ПРИЗНачає

по ОдНОМУ арбіТРУ.

громадянина ТРетьої

держави,

Ці

два аРбіТРИ ВИбИРа.ІОТЬ потім

шо підТРИМУЄ

сини з обома договірними сторонами,

дипломатичні

відно 

який за домовленістю дого 

вірних сторін бУде призначений головою арбіТРажного СУдУ.

Голова

повинен бУти ПРизначений протягом двох місяців після дати при
значення двох

4.

інших членів аРбіТРажного СУдУ.

якшо У наведені в ПУНКТі

з цієї статті

СТРОКИ необхідВі

призначення не бУдУть здійснені, будь - яка договірна сторона може
ПРИ відсrгності іншої домовленості звернутись до Голови Міжнарод 
ного суду з

є

nроханнян nровести необхідВі

ГРОНадЯНИНОН ОдВЇЄЇ

призначення.

голова

з дОГОВЇРНИХ сторін або якшо він не може

бУдь - яких ПРИЧИН виконувати вказану Фmкцію,
ПРизначення має

якшо

з

то зробити необхідні

бути заnропоновано віце-голові

Міжнародного суду.

якmо віце - голова є ГРомадянином ОдВієї з договірних сторін або
якшо він також не може виконувати вказану ФУНКдію, то зробити
необхідні

згідно

призначення має

бУТИ заnропоновано насТУпному за ним

із старшинством члеНУ Міжнародного суду,

мадянином держави ні

однієї

коТРий не є гро 

з договірних сторін та може без пере 

шкод виконати вказану Флrкці ю.

5. АРбіТРажн:ий суд самостійно визначає питання ПРО ПРавила
процедури та ПРийнає
ражного суду є

Рішення більшістю голосів.

Рішення арбіт

обов'язковим для виконання обома договірними

Сторонами. договірні Сторони несуть виТРати на арбіТРів та го 
лову У Рівних частках . Проте аРбіТРажний суд може у своєму Рі 
шенні

визначити,

тку виТРат,

і

яка з договірних сторін бУде нести більшу час 

таке Рішення є

обов'язковим дпя обох договірних

сторін.

СТАТТЯ
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Суброгація

якшо договірна Сторона або її компетентний орган на основі
гарантії,

ВИданій у Відношенні

ДО інвестицій бУдЬ - ЯКОМУ СВОЄМУ

інвестору, сплаЧУє компенсацію цьоМУ інвестору, то дана дого 
ВіРна Сторона або її компетентни:й ОРГан ЗдОбУВає у ПОРЯдКУ суб 
рогації відповідні

права копиmнього інвестора,

які

базrnться на

цін Vгоді .

СТАТТЯ
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ЗаСТОСУВа.ІПІW Vгоди

1.

Ця vгода застосовується до і11Вестицій, які здійснюються
інвесторами однієї дОГОВіРНОЇ СТОРОНИ на території іШПОЇ дОГОВіР
НОЇ СТОРОНИ після ВСТУПУ в СИЛУ цієї Vгоди.

2.

Угода також застосовується до

інвестицій,

які

здійсню

ються на теРИТОРії КОЖНОЇ з договірних СТОРіН до ВСТУПУ в СИЛУ
цієї VГОдИ, ПРИ УМОВі, шо такі інвестиції бУЛИ Здійснені у Від
повідності з законодавством VКРаїни і законодавством ПРО
інвестиції Соціаnістичвої Республіки В" єтнам.

з.

іноземні

Ця Vгода може бути Уточнена та доповнена згідно з домов 

леністю дОГОВЇРНИХ СТОРіН.

СТАТТЯ
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Застосування МіЖНаРОдНИХ дОГОВОРіВ

t.
якого

Якmо обидві

договіРні

Сторони є також УЧасниками будь 

іmпого МіЖНаРОднОГО ДОГОВОРУ,

вестиціям і

доходам в зв"язку з

у Відповідності

з

яким ін

інвестиnійRою діяльністю інвес 

торів ЇНШОЇ дОГОВіРНОЇ СТОРОНИ надаються більш СПРИЯТЛИВі УМОВИ,
ніж передбачені цією Угодою, то бУдУТЬ застосовуватися більш
СПРИЯТЛИВі

УМОВИ.

Кожна з дОГОВЇРНИХ СТОРіН ДОТРИМУЄТЬСЯ будь - яких дого 
ВіРНИХ зобов"язань, які вона взяла на себе по відношенню до

2.

інвестора іншої

дОГОВіРНОЇ СТОРОНИ.

СТАТТЯ

ВСТУП в СИЛУ,

1.
ТОГО,

тичних каналах ПРО

хідні

СТРОК дії та ПРИnинення дії УГОдИ

Ця Vгода набИРає

як дОГОВіРНі

11

чинності

через ТРидцять днів після

СТОРОНИ повідомлять одна ОдНУ по дИПЛОМа 
виконання відповідних процедур,

які

необ 

дnя ВСТУПУ в СИЛУ цієї VГОдИ.

2.

Ця Vгода УІ<Ладається на 10 - РіЧНИй СТРОК і

силу nicnя того,
пинено згідно

як її

термін мине,

з порядком,

якmо її

бУде мати

дію не буде

викладеним у пmкті

з цієї

ПРИ

статті .

з. для припинення дії цієї Угоди будь - яка договірна
сторона не пізніше ніж за 1 (ОдИН) Рік до закінчення першого
10 - Річного СТРОКУ ао у будь - який час після закінчення цього
СТРОКУ подає

письмове

ПРО денонсацію цієї

повідомлення

Угоди.

інmій договіРНій стороні

І

4.

що стосується

nиневвя дії

на

10

ЦЇЄЇ

(десять>

інвестицій.

VГОдИ.

то

які

дія статей

1 - 10

років після nРипиненвя дії

Здійснено в н. Києві j> "te.fJgJ.t.Jl
ПРИМіРниках .

здійснювались до ПРи

1994

vгоди ПРОДОВЖУЄТЬСЯ

VгодИ.

РОКУ у двох дlИСНИХ

кохни:й: з яких на УКРаїнській,

в'єтнамській та

РОСі:ИСЬКій мовах. ПРИЧОМУ ОбИдВа тексти мают~ ОдНаКОВУ СИЛУ.
ВИПадКУ Різного ТЛУИачення текстів ОГОВіРНі СТОРОНИ бУдУТЬ

V

керуватися текстом на

ЗА VРЯд УКРАІНИ

російській мові.

який додає ться.

ЗА VРЯд СОUІАЛІ СТИЧНОІ
РЕСПVБЛ ІКИ В ' Є

