УГОДА
 між Урядом України та Урядом Киргизької Республіки про розвиток економічного співробітництва 
ДАТА ПІДПИСАННЯ: 19.06.96 р. 
ДАТА НАБРАННЯ ЧИННОСТІ: 19.02.97 р.
Уряд України та Уряд Киргизької Республіки, які надалі іменуються "Сторони", 
керуючись Договором про дружбу та співробітництво між Україною та Киргизькою Республікою, 
прагнучи розвивати та поглиблювати всебічні економічні відносини на рівноправній основі, 
базуючись на зацікавленості у розвитку взаємовигідного економічного співробітництва між Україною та Киргизькою Республікою, 
намагаючись зміцнювати міждержавне співробітництво по стабілізації економіки, ефективному використанню економічного потенціалу обох країн, 
домовились про таке: 
Стаття 1 
Сторони забезпечуватимуть координацію дій у процесі проведення економічних реформ, сприятимуть збереженню і розвитку взаємовигідних економічних зв'язків між господарюючими суб'єктами всіх форм власності, областями і регіональними утвореннями України та Киргизької Республіки. 
Стаття 2 
Сторони сприятимуть зближенню цінової, податкової і валютної політики з метою створення умов для поетапного переходу до вільного переміщення товарів, послуг, капіталів і робочої сили між двома державами на основі ринкових відносин. 
Стаття 3 
Сторони всебічно сприятимуть створенню сприятливого режиму взаємного обміну національних валют, здійсненню платежів між державними і комерційними банками України та Киргизької Республіки. 
Стаття 4 
Сторони прискорять вирішення питань організації платежів по неторгових операціях, в першу чергу по переказах пенсій, аліментів, заробітної плати та інших соціально значимих платежів. 
Стаття 5 
Сторони сприятимуть створенню та функціонуванню спільних підприємств і організацій, фінансово-промислових груп, участі в інвестуванні об'єктів, що становлять взаємний інтерес. 
Стаття 6 
Сторони доручать відповідним міністерствам і відомствам підписати угоду про регулярний обмін економічною та статистичною інформацією. 
Стаття 7 
Ця Угода набуває чинності з дати обміну повідомленнями про виконання Сторонами необхідних для цього внутрішньодержавних процедур і залишатиметься чинною до закінчення шести місяців від дати, коли одна із Сторін надішле письмове повідомлення іншій Стороні про намір припинити її дію. 
Підписано в місті Києві 19 червня 1996 р. у двох примірниках, кожен українською, киргизькою та російською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. 
Для цілей тлумачення положень цієї Угоди текст російською мовою має переважну силу. 
 
За Уряд України
За Уряд Киргизької Республіки 


 

