УГОДА 
між Урядом України і Урядом Республіки Індія про торговельно-економічне співробітництво 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 27.03.92 р.
ДАТА НАБУТТЯ ЧИННОСТІ: 27.03.92 р.
Уряд України і Уряд Республіки Індія, які надалі іменуються Договірними Сторонами, 
прагнучи продовжувати та зміцнювати відносини дружби та співробітництва, що історично склалися між ними, 
бажаючи подальшого розвитку торговельно-економічних відносин між обома країнами на принципах рівноправності та взаємної вигоди, 
домовились про нижчевикладене: 
Стаття I 
Договірні Сторони у відповідності до своїх законів і правил будуть сприяти розвиткові торговельно-економічного співробітництва між обома країнами на довгостроковій і стабільній основі. 
Стаття II 
Договірні Сторони нададуть одна одній режим найбільшого сприяння з усіх питань торгівлі та комерційного співробітництва. 
Стаття III 
Положення Статті II, однак, не будуть надаватись або поширюватись на: 
a) переваги, що надаються будь-якою з Договірних Сторін сусіднім країнам з метою полегшення прикордонної торгівлі; 
b) переваги або пільги, що надаються за будь-якою програмою розвитку торгівлі між країнами, що розвиваються, і учасником якої є або може стати будь-яка з Договірних Сторін; 
c) переваги та пільги, що виникають з митного союзу та/або зон вільної торгівлі, членом яких є або може стати будь-яка з Договірних Сторін; 
d) переваги та полегшення, які одна з Договірних Сторін надає або може надавати в рамках багатосторонніх економічних угод, призначених лібералізувати умови міжнародної торгівлі; 
e) переваги та пільги, які надані Індією будь-якій іншій країні та які існували до 10 квітня 1947 року, або взамін таких переваг та пільг. 
Стаття IV 
Договірні Сторони будуть заохочувати та полегшувати контакти між фізичними та юридичними особами своїх країн, зокрема, шляхом обміну візитами делегацій та бізнесменів, участі в ярмарках і виставках і обміну інформацією. 
Вони будуть заохочувати відкриття представництв зовнішньоторговельних організацій, компаній, фірм, банків, ін. на територіях одна одної у відповідності до своїх законів та правил. 
Стаття V 
Договірні Сторони будуть сприяти співробітництву в таких галузях, як наука і техніка, екологія, транспорт, туризм та зв'язок, підготовка спеціалістів та в інших сферах, які становлять взаємний інтерес. 
Стаття VI 
Імпорт і експорт товарів і послуг буде здійснюватись на основі контрактів, що їх укладатимуть між собою фізичні та юридичні особи обох країн із застосуванням світових цін і у відповідності до їх законів і правил і міжнародної торговельної практики. Жодна з Договірних Сторін не буде нести відповідальності по зобов'язаннях фізичних та юридичних осіб, які виникають по таких комерційних контрактах. 
Стаття VII 
Усі комерційні та некомерційні розрахунки та платежі між Україною та Індією будуть здійснюватись у вільно конвертованих валютах, якщо між обома Договірними Сторонами не буде досягнуто іншої спеціальної домовленості. 
Стаття VIII 
Фізичні та юридичні особи кожної з країн будуть також мати змогу імпортувати або експортувати між собою товари та послуги на основі зустрічної торгівлі, компенсаційних угод, лізингу та на умовах зворотніх закупок або будь-якої іншої міжнародно визнаної форми ділового співробітництва у відповідності до законів і правил обох країн. 
Стаття IX 
Усі товари, експортовані із України в Індію та з Індії в Україну, призначаються для використання відповідно в Індії та Україні, якщо інше не буде узгоджено Договірними Сторонами. 
Стаття X 
Договірні Сторони будуть заохочувати інвестиційне та технологічне співробітництво між ними, зокрема, шляхом створення спільних підприємств на територіях своїх країн для задоволення потреб як своїх внутрішніх ринків, так і ринків інших країн. 
Стаття XI 
Договірні Сторони за пропозицією однієї з Сторін будуть консультуватися одна з одною з метою належного виконання цієї Угоди, так само як і для вирішення будь-яких спорів щодо тлумачення та виконання цієї Угоди. 
Стаття XII 
Ця Угода набирає чинності з моменту її підписання і буде діяти протягом п'яти років. 
Строк дії цієї Угоди буде автоматично продовжуватись на наступні річні періоди, якщо жодна з Договірних Сторін не повідомить письмово іншу Сторону про свій намір припинити дію цієї Угоди щонайменше за шість місяців до закінчення строку її дії. Після закінчення строку дії положення цієї Угоди будуть застосовуватися до всіх контрактів, укладених в період чинності і не виконаних до моменту закінчення строку дії цієї Угоди. 
Стаття XIII 
Цю Угоду буде схвалено кожною Договірною Стороною у відповідності до законів і правил цієї Сторони. Кожна з Договірних Сторін повідомить іншу про виконання процедур, яких потребують її закони та правила щодо набрання цією Угодою чинності. 
ВЧИНЕНО 27 березня 1992 року в місті Нью-Делі, у трьох дійсних примірниках, кожний українською, хінді та англійською мовами, причому всі три тексти мають однакову силу. 
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