ТОРГОВЕЛЬНА УГОДА
між Урядом України та Урядом Російської Федерації 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 22.10.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 01.01.93 р.
Уряд України та Уряд Російської Федерації, які надалі іменуються "Договірні Сторони", 
бажаючи сприяти розвитку та зміцненню торговельних відносин між двома країнами на основі рівності та взаємної вигоди, 
визнаючи важливість заходів, націлених на створення міцної основи для успішного розширення співробітництва між двома країнами, 
виходячи з необхідності створення сприятливих умов для розвитку ринкових відносин між господарюючими суб'єктами двох країн, 
прагнучи до встановлення режиму вільної торгівлі між двома країнами, 
домовились про слідуюче: 
Стаття 1 
Договірні Сторони будуть прагнути до забезпечення максимально можливого, гармонійного і всебічного розвитку торговельних відносин між двома країнами. Торговельні відносини будуть здійснюватись на основі взаємної вигоди. 
Кожна з Договірних Сторін, буде утримуватись від дій, які наносять збитки іншій Договірній Стороні. 
Стаття 2 
З метою забезпечення взаємовигідних умов для розвитку торговельних відносин між двома країнами Договірні Сторони нададуть одна одній мита та зборів, що застосовуються у відношені Імпорту та експорту, 
включаючи методи стягування цих зборів та мита; 
положень, стосовно митної очистки, транзиту, складування, 
зберігання, перевантаження та інших подібних послуг; 
податків та Інших внутрішніх зборів різного роду, стягнених прямо або не прямо; 
методів платежів та переводу цих платежів; 
правил, відносно продажу, купівлі, транспортування, розподілу та використання товарів на внутрішньому ринку; 
видачі імпортних та експортних ліцензій. 
Стаття 3 
Положення статті 2 цієї Угоди не поширюються на привілеї та пільги: 
а) надані або які можуть буди надані в майбутньому одній з Договірних Сторін іншим країнам з метою полегшення прикордонної та прибережної торгівлі; 
б) виходячи з участі однієї Договірної Сторони в даний час або в майбутньому у митних союзах, вільних економічних зонах та в зонах вільної торгівлі. 
Стаття 4 
Імпорт та експорт товарів між двома країнами буде здійснюватись згідно з положеннями цієї Угоди на основі контрактів, укладених між російськими та українськими фізичними та юридичними особами у яких є повноваження для цих цілей. 
Відповідні російські та українські органи будуть сприяти в укладенні і виконанні контрактів, включаючи довгострокові контракти на поставку товарів відповідно з положенням цієї Угоди. Вони прикладуть зусилля для подальшого розширення торгівлі. 
Торгівля між двома країнами може здійснюватись за погодженням між Договірними Сторонами на основі щорічно укладених міжурядових угод та додатків до них із списками товарів та послуг. 
Стаття 5 
Договірні Сторони домовились, що поставки товарів на умовах тимчасового увозу, а також сировини споживача не обкладаються митом і не підлягають кількісному обмеженню. Порядок оформлення таких поставок буде визначений окремою угодою. 
Стаття 6 
Розрахунки та платежі, що стосуються торгівлі між обома країнами будуть здійснюватися відповідно з законодавством, діючим у кожній із країн. 
Договірні Сторони для визначення порядку розрахунків та платежів укладуть платіжну угоду. 
Стаття 7 
Кожна з Договірних Сторін не буде допускати реекспорту товарів, поставки яких здійснюються у відповідності з Угодою між Урядом України та Урядом Російської Федерації про торговельно-економічне співробітництво у 1993 році та відповідними угодами, що будуть укладатися надалі згідно статті 4 цієї Угоди. 
При необхідності Сторони визначать порядок реекспорту таких товарів окремою угодою між відповідними державними відомствами. 
Стаття 8 
З метою розвитку торгівлі між двома країнами Договірні Сторони будуть сприяти одна одній в участі у торговельних ярмарках та виставках, що будуть проводитися в країнах Договірних Сторін. 
Майно, що призначене для ярмарок та виставок, а також зразки товарів, будуть, в разі додержання відповідного законодавства країн Договірних Сторін, звільнятися від сплати мита, податків та інших стягнень. 
Стаття 9 
Договірні Сторони будуть консультуватися стосовно концесійних договорів та створення вільних економічних зон на прикордонних територіях. 
Стаття 10 
Спори відносно тлумачення та застосування цієї Угоди вирішуються шляхом переговорів. 
Стаття 11 
Положення цієї Угоди будуть застосовуватись після закінчення строку її дії до всіх контрактів, укладених в період дії цієї Угоди, але не виконаними до закінчення. 
Стаття 12 
Для реалізації мети цієї Угоди та вироблення рекомендацій по удосконалюванню торгівельно-економічного співробітництва між обома країнами Договірні Сторони згодились застосувати спільну російсько-українську Комісію. 
Стаття 13 
За взаємною згодою Договірних Сторін в дану Угоду можуть бути внесені зміни та доповнення. 
Стаття 14 
Ця Угода набирає чинності з 1 січня 1993 року. 
Угода втрачає чинність після завершення шести місяців з дати письмового повідомлення однієї із Договірних Сторін про свої наміри припинити її дію. 
Здійснено у м. Москві 22 жовтня 1992 року в двох примірниках, кожний українською та російською мовами, причому обидва тексти мають однакову силу. 
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