УГОДА
 між Урядом України та Урядом Держави Ізраїль про торгівлю та економічне співробітництво
 ДАТА ПІДПИСАННЯ:   16.06.94
  НАБУТТЯ ЧИННОСТІ:  з моменту отримання останньої ноти про затвердження
  СТРОК ДІЇ: невизначений
 
Уряд України та Уряд Держави Ізраїль (які надалі іменуються "Договірними Сторонами"), 
визнаючи, що торгівля та економічне співробітництво є необхідним та важливими факторами розвитку двосторонніх відносин на стабільній, справедливій та довгостроковій основі, 
бажаючи розвивати торгівлю та економічні зв'язки між двома країнами на основі рівності та взаємної вигоди, 
прагнучи створити сприятливі умови для розвитку взаємовідносин між суб'єктами економічної діяльності та організаціями обох країн, 
домовилися про таке: 
Стаття 1 
Договірні Сторони вживатимуть усіх належних заходів для гарантування організованого розвитку та сприяння торгівлі та економічним відносинам між двома країнами. 
Стаття 2 
1. Договірні Сторони застосовуватимуть щодо всіх аспектів, які стосуються товарів, що виробляються на території іншої Сторони або експортуються на її територію, режим найбільшого сприяння, зокрема стосовно: 
а) будь-яких мит та зборів щодо імпорту та експорту, 
включаючи методи стягування таких мит та зборів; 
b) правил та норм, пов'язаних імпортом та експортом, 
включаючи ті, що стосуються очистки від митних зборів, 
транзиту, зберігання та перевалки; 
c) податків та будь-яких інших внутрішніх зборів, що прямо 
або непрямо застосовуються щодо імпортованих товарів; 
d) продажу, купівлі, транспортування, розподілу, зберігання 
та використання імпортованих товарів на внутрішньому ринку. 
2. Кожна Договірна Сторона застосовуватиме до товарів, що виробляються на території іншої Договірної Сторони або експортуються на її територію, недискримінаційний режим стосовно кількісних обмежень, надання ліцензій та регулювань щодо іноземної валюти, зокрема стосовно купівлі та асигнування валюти, необхідної для того, щоб заплатити за імпорт товарів та послуг. 
3. Положення параграфу 1 та 2 цієї статті не застосовуватимуться щодо переваг, які: 
(а) кожна Договірна Сторона надавала або може надати стосовно 
сусідніх країн з метою полегшення прикордонного 
транспортного руху; 
(b) пов'язані з участю в митному союзі, приналежністю до зони 
вільної торгової або регіональної економічної 
організації, як визначено у статті XXIV ГАТТ, членом якої 
є або може стати у майбутньому кожна Договірна Сторона; 
(c) кожна Договірна Сторона застосовує або може застосовувати 
стосовно будь-якої країни, що розвивається, згідно з між 
народними угодами. 
Стаття 3 
Не зашкоджуючи положенням статті 9, Уряд Ізраїлю зобов'язується відмінити після набрання чинності цієї угоди особливе дискреційне ліцензування стосовно товарів, вироблених в Україні, крім ряду чутливих товарів, до яких будуть застосовуватися тимчасові заходи щодо імпорту, як описується у Додатку до цієї Угоди, і які будуть скасовані через п'ять років після набрання чинності цією Угодою. 
В тому випадку, якщо обмежена кількість зазначених товарів залишатиметься у категорії чутливих, будуть проводитися консультації в рамках комісії, що має бути створена за цією Угодою, з метою визначення відповідних заходів, які потім застосовуватимуться. 
Стаття 4 
Торговельне та економічне співробітництво між двома країнами відповідає чинним законам та правилам обох країн і буде здійснюватися між діловими партнерами обох країн на звичайних комерційних умовах згідно з міжнародними ринковими цінами. Виплати будуть проводитися у вільно конвертованій валюті, якщо Договірні сторони не домовляться про інші конкретні операції. 
Стаття 5 
Кожна Договірна Сторона застосовує найвищий можливий рівень лібералізації щодо імпорту товарів іншої Сторони. процес лібералізації враховує розвиток торгівлі між Договірними Сторонами, умови ринку, зміни правил торгівлі в Ізраїлі або в Україні та прогрес, досягнений у виконанні Угоди. 
Стаття 6 
Договірні Сторони дозволяються, згідно з законами і правилами, чинними у їх країнах, тимчасовий імпорт і експорт певних виробів, без стягнення митних зборів, податків на добавлену вартість, акцизного збору, податку на покупки чи інших зборів, що мають еквівалентний ефект. Ці вироби зокрема включать: зразки і рекламний матеріал без ринкової вартості, вироби для ярмарок і виставок, імпортовані на тимчасовій основі, спеціальні контейнери і упаковку, які використовуються у міжнародній торгівлі на основі повернення. 
Стаття 7 
Договірні Сторони сприяють обміну інформації з усіх питань, що сприяють розвитку їх торгівлі і економічного співробітництва. Договірні Сторони погоджуються сприяти співробітництву шляхом вжиття заходів, спрямованих на заохочення взаємної торгівлі, включаючи організацію і проведення ярмарок, виставок, конференцій, рекламування, консультування та інших ділових послуг, а також і шляхом всебічного сприяння і розвитку контактів між асоціаціями виробників, торговими палатами та іншими діловими асоціаціями обох країн. 
Стаття 8 
Договірні Сторони погоджуються терміново консультуватись на вимогу будь-якої Сторони, в усякому разі, коли імпорт товарів походженням з території іншої Сторони зашкоджує або погрожує зашкодити вітчизняним виробникам подібних або безпосередньо конкурентноспроможних товарів, з метою знаходження негайних вирішень порушених проблем. Якщо в результаті згаданих консультацій Договірні Сторони не досягають згоди протягом розумного відрізку часу щодо засобів запобігання чи усунення шкоди, Сторона, що звертається за консультаціями незалежно вживає відповідних заходів щодо імпорту товарів, про які йдеться, в такому обсязі і протягом такого часу, який необхідний для запобігання шкоді. 
У критичних обставинах, коли на думку імпортуючої Сторони необхідна негайна дія для запобігання або усунення такої шкоди, імпортуюча Сторона може вживати необхідних заходів без попередньої консультації, за умови, що консультація буде здійснена негайно після вжиття таких заходів. У виборі заходів згідно з цією статтею, Сторони намагаються надавати пріоритет тим заходам, які найменше зашкоджують виконанню цієї Угоди. 
Стаття 9 
Договірні Сторони прагнуть вирішувати шляхом переговорів усі спори, що виникають з тлумачення або застосування цієї Угоди. 
Стаття 10 
Договірні Сторони дозволяють, згідно з законами і правилами, чинними в їх країнах, відкриття на території їх країн торгових представництв юридичних суб'єктів іншої країни і роблять все можливе для забезпечення сприятливих умов для їх діяльності. 
Стаття 11 
Ця Угода не спричиняє відмову Договірних Сторін від їх права накладати заборону чи обмеження на імпорт, експорт і транзит товарів, як обумовлено законами і правилами кожної країни і спрямована на : 
захист процентних ставок за цінними паперами і державного 
замовлення; 
захист життя і здоров'я людей, тварин і рослин; 
захист національних скарбів художніх, історичних або 
археологічних цінностей; і 
операції з золотом, сріблом та іншими дорогоцінними металами. 
Однак, такі заборони не є засобами дискримінації чи прихованого обмеження торгівлі між двома країнами. 
Стаття 12 
Договірні сторони сприяють участі підприємств і організацій їх країн у міжнародних виставках і ярмарках, що проводяться у кожній країні і надають таку підтримку, яка є необхідною згідно з законами і правилами, чинними у кожній відповідній країні. 
Стаття 13 
Договірні Сторони погоджуються забезпечувати належний і ефективний захист і здійснення прав промислової, комерційної та інтелектуальної власності, і гарантувати поважання їх міжнародних зобов'язань у цій галузі. 
Стаття 14 
1. Договірні Сторони погоджуються створити спільну Ізраїльсько-українську Комісію з питань торгівлі та економічного співробітництва з метою сприяння у розвитку і втіленні цієї Угоди. Комісія засідає на вимогу будь-якої Договірної Сторони, звичайно у Єрусалимі і Києві, поперемінно. Час цих зустрічей спільно визначається обома Договірними Сторонами. 
2. Комісія у тому числі: 
(а) перевіряє здійснення цієї Угоди та розглядає заходи, які можна вжити щодо виконання положень Угоди; 
(b) аналізує розвиток та поширення торгових та економічних зве"язків між двома країнами; 
(c) вивчає можливості поглиблення та урізноманітнення торгових та економічних зв'язків, у тому числі промислового співробітництва та співробітництва в галузі інвестицій на взаємовигідній основі, а також визначає нові галузі для такого співробітництва; 
(d) надає консультації з питань, що можуть виникнути у ході розвитку економічних та торгових зв'язків між двома країнами. 
3. Комісія подає звіти та рекомендації Договірним Сторонам стосовно вищезазначених питань на підставі взаємної згоди. 
Стаття 15 
Ця Угода вступає в силу з моменту отримання останньої ноти, в якій Договірні Сторони повідомляють одна одну через дипломатичні канали про закінчення їх внутрішніх процедур, необхідних для набрання чинності Угодою. 
Ця Угода залишається чинною до того часу, поки одна Договірна Сторона не повідомить іншу Договірну Сторону у письмовій формі через дипломатичні канали про свій намір припинити дію цієї Угоди. У такому випадку дія Угоди припиняється з моменту одержання від іншої Договірної Сторони вищезазначеного повідомлення. У разі припинення дії цієї Угоди, положення Угоди залишаються чинними для всіх торгових операцій, що здійснюються відповідно до цієї Угоди, але ще не закінчились до закінчення строку дії цієї Угоди. 
Здійсненно у місті Києві " 16 " числа червня місяця 1994 року, що відповідає __________________ 5754, у двох оригіналах англійською, українською мовою та івриті, причому всі тексти вважаються автентичними. 
У разі наявності розбіжностей у їх тлумаченні англійський текст має перевагу. 
     За Уряд України                      За Уряд Держави Ізраїль
 
        /підпис/                                 /підпис/
 
 
 
 
 


