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Tasavallan presidentin asetus

N:o 66

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisen Suomen tasaval-
lalla entiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta tehdyn

sopimuksen voimaansaattamisesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkomaankauppaministerin
esittelystä, säädetään:

1 §
Helsingissä 28 päivänä marraskuuta 2000

tehty Suomen tasavallan hallituksen ja Ve-
näjän federaation hallituksen välinen sopimus
Suomen tasavallalla entiseltä Neuvostoliitolta
olevien velkasaatavien osittaisesta hoitami-
sesta, jonka tasavallan presidentti on hyväk-
synyt 1 päivänä joulukuuta 2000 ja jonka
hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 7
päivänä joulukuuta 2000, tulee Suomen osalta

kansainvälisesti voimaan 20 päivänä joulu-
kuuta 2000 niin kuin siitä on sovittu.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena

voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä

joulukuuta 2000.

Helsingissä 15 päivänä joulukuuta 2000

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ulkomaankauppaministeri Kimmo Sasi

30—2000 400530G
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SOGLA{ENIE

me√du Prawitelxstwom Rossijskoj Federa-
cii i Prawitelxstwom Finlqndskoj Res-

publiki o ^asti^nom uregulirowanii
zadolvennosti byw[ego SSSR pered

Finlqndskoj Respublikoj

Prawitelxstwo Rossijskoj Federacii (da-
lee imenuemoe «Rossijskoj Storonoj») i
Prawitelxstwo Finlqndskoj Respubliki (da-
lee imenuemoe «Finlqndskoj Storonoj»),
wmeste dalee imenuemye «Storonami», dogo-
worilisx uregulirowatx ^astx zadolvennos-
ti byw[ego SSSR pered Finlqndskoj Res-
publikoj putem postawok towarow i uslug iz
Rossijskoj Federacii w Finlqndsku@ Res-
publiku na osnowe polovenij nastoq]ego
Sogla[eniq (dalee imenuemogo
«Sogla[eniem»).

Statxq 1

Kategorii i porqdok konwersii
zadolvennosti

Poga[enie ^asti dolga byw[ego SSSR w
period s 2001 po 2003 gody budet osu]est-
wleno postawkami iz Rossijskoj Federacii w
Finlqndsku@ Respubliku nau^no-
tehni^eskogo oborudowaniq i okazaniem us-
lug na summu okolo 32 mln. doll. S{A (dalee
- «Summa konwersii»).

Summu konwersii sostawlq@t sledu@]ie
kategorii zadolvennosti byw[ego SSSR pe-
red Finlqndskoj Respublikoj, ranee
restrukturirowannye w ramkah sogla[enij s
Parivskim klubom:

1.1. ^astx zadolvennosti, upomqnutoj w
punkte 1.b. Statxi 1 Sogla[eniq ot 6 noqbrq
1997 goda (IV Konsolidaciq), - w ob]ej summe
14.967.504,65 doll. S{A (~etyrnadcatx mil-
lionow dewqtxsot [estxdesqt semx tysq^
pqtxsot ^etyre dollarow S{A 65 centow);

1.2. ^astx zadolvennosti, upomqnutoj w
punktah 1.1. i 1.2. Statxi 1 Sogla[eniq ot 15

Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän
federaation hallituksen välinen

SOPIMUS

Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta
olevien velkasaatavien osittaisesta hoitamisesta

Suomen tasavallan hallitus (jäljempänä Suo-
men osapuoli) ja Venäjän federaation hallitus
(jäljempänä Venäjän osapuoli), joita yhdessä jäl-
jempänä kutsutaan osapuoliksi, sopivat Suomen
tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta olevien vel-
kasaatavien osan hoitamisesta Venäjän federaa-
tiosta Suomen tasavaltaan tapahtuvin laite- ja
palvelutoimituksin tämän sopimuksen (jäljem-
pänä sopimus) mukaisesti.

1 artikla

Velkasaatavat ja velkojen
 konversiomenettely

Suomen tasavallan entiseltä Neuvostoliitolta
olevan velan osittaiseksi maksamiseksi Venäjältä
toimitetaan Suomeen vuosina 2001 - 2003 yh-
teensä noin 32 miljoonan Yhdysvaltain dollarin
(jäljempänä konversiosumma) arvosta tieteellis-
teknisiä tavaroita ja palveluja.

Konversiosumman muodostavat seuraavat
aiemmin Pariisin klubin sopimusten puitteissa
uudelleenjärjestellyt Suomen velkasaatavat enti-
seltä Neuvostoliitolta:

1.1 osa 6 marraskuuta 1997 päivätyn sopi-
muksen (4. vakautus) 1 artiklan 1.b. kohdassa
mainittua velkaa yhteensä 14.967.504,65 Yhdys-
valtain dollaria (neljätoistamiljoonaa yhdeksän-
sataakuusikymmentäseitsemäntuhatta viisisa-
taaneljä Yhdysvaltain dollaria 65 centiä);

1.2 osa 15 syyskuuta 2000 päivätyn sopimuk-
sen (5. vakautus) 1 artiklan 1.1 ja 1.2 kohdissa
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sentqbrq 2000 goda (V  Konsolidaciq), - w
ob]ej summe 17.032.495,35 doll. S{A
(Semnadcatx millionow tridcatx dwe tysq^i
^etyresta dewqnosto pqtx dollarow S{A 35
centow).

Upomqnutye wy[e summy zadolvennosti,
wkl@^ennye w Summu konwersii, priwodqtsq
w Prilovenii No 1 k Sogla[eni@.

Pere^enx postawok towarow i uslug iz Ros-
sijskoj Federacii, predlovennyj Fin-
lqndskoj Storonoj, priwoditsq w Prilove-
nii No 2 k Sogla[eni@. ~astx uslug budet
okazana rossijskimi postaw]ikami w
Finlqndii.

Finlqndskaq Storona proinformiruet
Parivskij klub w sootwetstwii s ego prawi-
lami ob osu]estwlenii konwersii ^asti za-
dolvennosti byw[ego SSSR pered
Finlqndskoj Respublikoj.

Statxq 2

Soglasowanie pere^nq towarow i uslug

Pere^enx towarow i uslug, podleva]ih
postawke w s^et poga[eniq dolga po
Sogla[eni@ (dalee - «Ob]ij pere^enx sogla-
sowannyh proektow»), a takve ih stoimostx
budut dopolnitelxno soglasowany Storona-
mi na osnowe predlovennyh proektow, priwe-
dennyh w Prilovenii No 2, a dostignutaq
dogoworennostx oformlena otdelxnym Pro-
tokolom, kotoryj budet podpisan s
Finlqndskoj Storony Ministerstwom obra-
zowaniq i Ministerstwom torgowli i
promy[lennosti, a s Rossijskoj Storony -
Ministerstwom finansow i Ministerstwom
\konomi^eskogo razwitiq i torgowli (dalee -
«Kompetentnye organizacii Storon») ne
pozdnee 1 qnwarq 2001 goda. Pri \tom w celqh
\ffektiwnoj realizacii Sogla[eniq
upolnomo^ennye organy Storon na evegod-
noj osnowe ne pozdnee 1 dekabrq kavdogo goda
(a w ^asti proektow, predstoq]ih k realiza-
cii w 2001 godu, - do iste^eniq 2000 goda)
budut prowoditx wstre^i po uto^neni@
Ob]ego pere^nq soglasowannyh proektow w
^asti, predstoq]ej k realizacii w budu]em
kalendarnom godu (dalee - «Pere^enx proek-
tow, soglasowannyh na predstoq]ij god») i
pri neobhodimosti wnositx w nego
sootwetstwu@]ie izmeneniq i/ili dopolne-
niq putem podpisaniq  Protokolow peregowo-
row (dalee - «Evegodnye protokoly peregowo-
row»).

mainittua velkaa yhteensä 17.032.495,35 Yhdys-
valtain dollaria (seitsemäntoistamiljoonaa kol-
mekymmentäkaksituhatta neljäsataayhdeksän-
kymmentäviisi Yhdysvaltain dollaria 35 centiä).

Yllämainitut konversiosummaan sisältyvät
velkasummat on esitetty sopimuksen liitteessä 1.

Suomen osapuolen ehdottama luettelo Venä-
jältä toimitettavista tavaroista ja palveluista on
sopimuksen liitteenä 2. Venäläiset toimittajat
suorittavat osan palveluista Suomessa.

Suomen osapuoli ilmoittaa Pariisin klubille
sen sääntöjen mukaisesti Suomen tasavallan en-
tiseltä Neuvostoliitolta olevien velkasaatavien
osan konvertoinnista.

2 artikla

Tavaroiden ja palveluiden luettelosta sopiminen

Osapuolet sopivat liitteessä 2 olevien hanke-
esitysten pohjalta sopimuksen mukaista velan
maksamista varten toimitettavien tavaroiden ja
palveluiden luettelosta (jäljempänä sovittujen
hankkeiden kokonaisluettelo) sekä hankkeiden
arvosta ja asiasta laaditaan erillinen pöytäkirja,
jonka allekirjoittavat Suomen puolelta opetus-
ministeriö ja kauppa- ja teollisuusministeriö sekä
Venäjän puolelta finanssiministeriö ja taloudelli-
sen kehityksen ja kaupan ministeriö (jäljempänä
osapuolten toimivaltaiset viranomaiset) viimeis-
tään 1.1.2001. Sopimuksen tehokasta toteutusta
varten osapuolten valtuutetut viranomaiset neu-
vottelevat vuosittain 1. joulukuuta mennessä
(paitsi vuonna 2001 toteutettaviksi tulevien
hankkeiden osalta vuoden 2000 loppuun men-
nessä) sovittujen hankkeiden kokonaisluettelon
täsmentämisestä seuraavana kalenterivuonna
toteutettaviksi tulevien hankkeiden osalta (jäl-
jempänä seuraavaksi vuodeksi sovittujen hank-
keiden luettelo) ja tekevät siihen tarvittaessa
muutoksia ja/tai lisäyksiä neuvottelupöytäkir-
join (jäljempänä vuosittaiset neuvottelupöytä-
kirjat).
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W celqh realizacii Ob]ego pere^nq sogla-
sowannyh proektow i poga[eniq dolga po
Sogla[eni@ sootwetstwu@]ie organizacii
(dalee - «Upolnomo^ennye kontraktanty»)
zakl@^at kontrakty na postawku, w kotoryh
budut zafiksirowany nomenklatura, ob_emy,
sroki i grafiki postawok, ka^estwo i ceny,
sformirowannye na osnowe urownq cen miro-
wogo rynka.

Ras^ety za postawki, osu]estwlqemye po
kontraktam, podpisannym Upolnomo^en-
nymi kontraktantami, budut osu]est-
wlqtxsq w forme inkasso.

S Rossijskoj Storony osnowaniem dlq
na^ala realizacii kontraktow na postawku
qwlqetsq ih odobrenie Ministerstwom fi-
nansow Rossijskoj Federacii.

Statxq 3

Specialxnyj s^et

W celqh u^eta Summy konwersii i ee
poga[eniq stoimostx@ postawok rossijskih
towarow i uslug i wo ispolnenie Sogla[eniq
Storony poru^at upolnomo^ennomu s
Finlqndskoj Storony A/O «Finnwera» ot-
krytx na imq upolnomo^ennogo s Rossijskoj
Storony Wne[\konombanka (wmeste dalee -
«Upolnomo^ennye finansowye u^revdeniq
Storon») specialxnyj besprocentnyj s^et w
dollarah S{A (dalee - «Specialxnyj s^et»).

Summa konwersii podlevit za^isleni@ na
Specialxnyj s^et evegodnymi ^astqmi (da-
lee - «~astx Summy konwersii, podleva]aq
poga[eni@ w predstoq]em godu»). Razmer ka-
vdoj evegodnoj ~asti Summy konwersii,
za^islqemoj na Specialxnyj s^et, budet
sootwetstwowatx ob]ej summe Pere^nq proek-
tow, soglasowannyh na predstoq]ij god,
oformlennogo Evegodnym protokolom pere-
goworow.

Perenos ~asti Summy konwersii,
podleva]ej poga[eni@ w predstoq]em godu,
na Specialxnyj s^et budet osu]estwlqtxsq
Upolnomo^ennymi finansowymi u^revde-
niqmi  Storon datoj podpisaniq sootwetst-
wu@]ego Evegodnogo protokola peregoworow.

Odnowremenno s za^isleniem na Specialx-
nyj s^et ~asti Summy konwersii, podle-
va]ej poga[eni@ w predstoq]em godu, Upol-
nomo^ennye finansowye u^revdeniq Storon
budut snimatx toj ve datoj wal@tirowaniq
po swoemu u^etu sootwetstwu@]ie summy za-

Sovittujen hankkeiden kokonaisluettelon to-
teuttamista ja sopimuksen mukaista velan mak-
sua varten asianomaiset organisaatiot (jäljempä-
nä valtuutetut sopimuspuolet) solmivat toimitus-
sopimukset, joissa määritellään toimitusten ta-
varanimikkeet, toimituslaajuudet, -ajat ja -aika-
taulut sekä laatu ja maailmanmarkkinoiden hin-
tatasoon perustuvat hinnat.

Tilitykset valtuutettujen sopimuspuolten alle-
kirjoittamien sopimusten perusteella suoritetta-
vista toimituksista tapahtuvat perittävien muo-
dossa.

Perusteena toimitussopimusten toteuttamisen
aloittamiselle on Venäjän osalta finanssiministe-
riön hyväksyntä.

3 artikla

Erityistili

Konversiosummaa koskevaa tilinpitoa ja sen
venäläisin tavara- ja palvelutoimituksin tapahtu-
vaa maksua varten ja sopimuksen toimeenpane-
miseksi osapuolet antavat toimeksi Suomen osa-
puolen valtuutetulle Finnvera Oyj:lle avata Ve-
näjän osapuolen valtuutetun Vneshekonomban-
kin (jäljempänä yhdessä osapuolten valtuutetut
rahoituslaitokset) nimissä dollarimääräinen ko-
roton erityistili (jäljempänä erityistili).

Konversiosumma tulee kirjata erityistilille
vuosittaisina osuuksina (jäljempänä seuraavana
vuonna kuitattavaksi tuleva osuus konversi-
osummasta). Konversiosumman vuosittain eri-
tyistilille kirjattavan osuuden määrä vastaa vuo-
sittaisella neuvottelupöytäkirjalla seuraavaksi
vuodeksi sovittujen hankkeiden luettelon yhteis-
summaa.

Osapuolten valtuutetut rahoituslaitokset siir-
tävät erityistilille seuraavana vuonna kuitatta-
vaksi tulevan osuuden konversiosummasta vas-
taavan vuosittaisen neuvottelupöytäkirjan alle-
kirjoittamispäivänä.

Samalla kun seuraavana vuonna kuitattavaksi
tuleva osuus konversiosummasta kirjataan eri-
tyistilille, osapuolten valtuutetut rahoituslaitok-
set poistavat samana arvopäivänä tilinpidois-
saan Pariisin klubin sopimusten mukaiset vas-
taavat velkasummat, jotka on esitetty sopimuk-
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dolvennosti po sogla[eniqm s Parivskim
klubom, upomqnutye w Stat_e 1 Sogla[eniq i
Prilovenii No 1 k nemu (w prioritete
ishodq iz o^erednosti nastupleniq dat
predstoq]ih platevej).

Statxq 4

U^et postawok i poga[eniq

Poga[enie zadolvennosti po Specialxno-
mu s^etu budet osu]estwlqtxsq na osnowanii
wystawlqemyh rossijskimi Upolnomo^en-
nymi kontraktantami ^erez Upolnomo^en-
nye finansowye u^revdeniq Storon na in-
kasso s^etow-faktur i dokumentow, predu-
smotrennyh sootwetstwu@]imi kontraktami
i akceptowannyh finlqndskimi Upolnomo-
^ennymi kontraktantami.

O hode pereoformleniq zadolvennosti,
ukazannoj w Prilovenii No 1 k Sogla[eni@,
i ee poga[enii Upolnomo^ennye finansowye
u^revdeniq Storon budut regulqrno infor-
mirowatx Kompetentnye organizacii Sto-
ron.

W slu^ae, esli k koncu 2003 goda na Spe-
cialxnom s^ete ostanetsq nepoga[ennyj os-
tatok zadolvennosti, Storony prowedut pe-
regowory s tem, ^toby re[itx wopros o pro-
longacii sroka towarnyh postawok po
Sogla[eni@ i wozmovnom uto^nenii/izmene-
nii nomenklatury towarow ili o wozwrate
nepoga[ennogo ostatka zadolvennosti po
Specialxnomu s^etu na u^et po sogla[eniqm
s Parivskim klubom ot 6 noqbra 1997 goda (IV
Konsolidaciq) i ot 15 sentqbrq 2000 goda (V
Konsolidaciq) dlq uregulirowaniq w soot-
wetstwii s ih uslowiqmi.

Statxq  5

Sogla[enie mevdu Upolnomo^ennymi
finansowymi u^revdeniqmi Storon

W te^enie dwuh mesqcew s daty wstupleniq
w silu Sogla[eniq Upolnomo^ennye finan-
sowye u^revdeniq Storon prowedut perego-
wory po soglasowani@ tehni^eskogo porqdka
u^eta i wedeniq ras^etow po Sogla[eni@ i
oformqt dostignutu@ dogoworennostx putem
podpisaniq sootwetstwu@]ego sogla[eniq.
Pri \tom sogla[enie mevdu Upolnomo^en-
nymi finansowymi u^revdeniqmi Storon
dolvno osnowywatxsq na principah ana-
logi^nogo sogla[eniq,  zakl@^ennogo 21 mar-
ta 1997 goda mevdu Bankom Finlqndii i
Wne[\konombankom.

sen 1 artiklassa ja liitteessä 1 (noudattaen tulossa-
olevien maksujen eräpäiväjärjestystä).

4 artikla

Toimitusten ja kuittauksen kirjaaminen

Erityistilin mukaista velkaa lyhennetään ve-
näläisten valtuutettujen sopimuspuolten osa-
puolten valtuutettujen rahoituslaitosten kautta
perittäviksi esittämien ja suomalaisten valtuutet-
tujen sopimuspuolten hyväksymien laskujen ja
muiden toimitussopimuksissa edellytettyjen
asiakirjojen perusteella.

Osapuolten valtuutetut rahoituslaitokset tie-
dottavat säännöllisesti osapuolten toimivaltaisil-
le viranomaisille sopimuksen liitteessä 1 maini-
tun velan uudelleenjärjestelyn etenemisestä ja ve-
lan kuittauksesta.

Mikäli vuoden 2003 lopussa erityistilille on
jäänyt velkaa kuittaamatta, osapuolet neuvotte-
levat ratkaistaakseen kysymyksen sopimuksen
mukaisten tavaratoimitusaikojen pidentämises-
tä ja mahdollisesta tavaranimikkeistön täsmen-
tämisestä/muuttamisesta tai erityistilille kuittaa-
matta jääneen velan palauttamisesta 6 marras-
kuuta 1995 (IV vakautus) ja 15 syyskuuta 2000
(V vakautus) päivättyihin Pariisin klubin sopi-
muksiin sen hoitamiseksi niiden mukaisin eh-
doin.

5 artikla

Osapuolten valtuutettujen rahoituslaitosten
välinen sopimus

Kahden kuukauden kuluessa sopimuksen voi-
maantulosta osapuolten valtuutetut rahoituslai-
tokset käyvät neuvottelut sopiakseen sopimuk-
sen mukaisista teknisistä tilinpito- ja tilitysme-
nettelyistä ja laativat asiasta vastaavan sopimuk-
sen sekä allekirjoittavat sen. Osapuolten valtuu-
tettujen rahoituslaitosten välisen sopimuksen on
nojauduttava vastaavan 21 maaliskuuta 1997
Suomen pankin ja Vneshekonombankin välillä
solmitun sopimuksen periaatteisiin.
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Statxq 6

Primenenie

Posle podpisaniq Sogla[eniq nowye dogo-
worennosti o restrukturizacii zadolven-
nosti byw[ego SSSR w ramkah Parivskogo
kluba ne budut imetx wliqniq na poloveniq
Sogla[eniq i dostignutye na ego osnowe do-
goworennosti.

Statxq 7

Ob]ie poloveniq

Storony i Kompetentnye organizacii
Storon w sootwetstwii s dejstwu@]im w kav-
doj iz dwuh stran zakonodatelxstwom budut
stremitxsq wsemi dostupnymi sposobami so-
dejstwowatx uspe[nomu wypolneni@ Sogla-
[eniq i zakl@^aemyh na ego osnowe kontrak-
tow i sogla[eniq mevdu Upolnomo^ennymi
finansowymi u^revdeniqmi Storon.

Statxq 8

Wstuplenie w silu

Sogla[enie wstupaet w silu s daty polu-
^eniq Rossijskoj Storonoj po diplomati-
^eskim kanalam pisxmennogo uwedomleniq
Finlqndskoj Storony o ego odobrenii
sootwetstwu@]imi organami Finlqndskoj
Respubliki soglasno dejstwu@]im @ridi-
^eskim proceduram i budet dejstwowatx do
polnogo wypolneniq obqzatelxstw, wyteka@-
]ih iz nego dlq kavdoj iz Storon.

Priloveniq No 1 i No 2 k Sogla[eni@
qwlq@tsq ego neotxemlemoj ^astx@.

Sower[eno w Helxsinki «28» noqbrq 2000
goda w dwuh podlinnyh \kzemplqrah, kavdyj
na russkom i finskom qzykah, pri^em oba
teksta ime@t odinakowu@ silu.

Za Prawitelxstwo
Rossijskoj Federacii

Sergej Kolotuhin

Za Prawitelxstwo
Finlqndskoj Respubliki

Kimmo Sasi

6 artikla

Soveltaminen

Sopimuksen allekirjoituksen jälkeen se, mitä
sovitaan entisen Neuvostoliiton velkajärjeste-
lyistä Pariisin klubissa, ei vaikuta tähän sopi-
mukseen ja sen nojalla tehtäviin järjestelyihin.

7 artikla

Yleiset määräykset

Osapuolet ja niiden toimivaltaiset viranomai-
set tekevät parhaansa maissaan voimassaolevan
lainsäädännön puitteissa edistääkseen sopimuk-
sen sekä sen perusteella solmittujen toimitussopi-
musten ja osapuolten valtuutettujen rahoituslai-
tosten välillä solmitun sopimuksen onnistunutta
toteutusta.

8 artikla

Voimaantulo

Tämä sopimus tulee voimaan sinä päivänä,
jolloin Venäjän osapuoli saa diplomaattiteitse
Suomen osapuolen kirjallisen ilmoituksen siitä,
että Suomen tasavallan asianomaiset viranomai-
set ovat sen hyväksyneet voimassaolevien oikeu-
dellisten menettelytapojen mukaisesti, ja se on
voimassa siihen asti, kunnes siitä kummallekin
osapuolelle koituvat velvoitteet on kokonaan
täytetty.

Sopimuksen liitteet 1 ja 2 ovat sen erottama-
ton osa.

Tehty Helsingissä 28.11.2000 kahtena alkupe-
räisenä suomen- ja venäjänkielisenä kappaleena
molempien tekstien ollessa yhtä todistusvoimai-
set.

Suomen tasavallan
hallituksen puolesta

Kimmo Sasi

Venäjän federaation
hallituksen puolesta

Sergei Kolotuhin
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I. Summy pereoformlennoj zadolvennosti
w sootwetstwii s Sogla[eniem ot 6 noqbrq

1997 goda (IV Konsolidaciq — 
Prilovenie 2)

1. Dwustoronnee Sogla[enie ot 4 i@nq
1994 goda

Summa zadolvennosti w doll. S{A
48 994 554,81

Itogo 48 994 554,81
Summa w doll. S{A, podleva]aq ureguli-

rowani@ towarnymi postawkami 10 101 449,46

2. Dwustoronnee Sogla[enie ot 30 maq 1995
goda

Summa zadolvennosti w doll. S{A
21 447 832,98

Itogo 21 447 832,98
Summa w doll. S{A, podleva]aq ureguli-

rowani@ towarnymi postawkami 4 422 005,71

3. Dwustoronnee Sogla[enie ot 27 aprelq
1996 goda

Summa zadolvennosti w doll. S{A
2 153 750,98

Itogo 2 153 750,98
Summa w doll. S{A, podleva]aq ureguli-

rowani@ towarnymi postawkami 444 049,48

Ob]aq summa, podleva]aq uregulirowa-
ni@ towarnymi postawkami po IV Konsolida-
cii: 14 967 504,65

II. Summy pereoformlennoj zadolvennosti
w sootwetstwii s Sogla[eniem ot 15 sen-

tqbrq 2000 goda (V Konsolidaciq —
Prilovenie 1)

1. Originalxnye summy zadolvennosti

Summa w doll. S{A, podleva]aq ureguli-
rowani@ w ramkah V Konsolidacii
3 955 589,28

I. 6. marraskuuta 1997 päivätyn sopimuksen
mukaiset vakautetut määrät

(IV vakautus — liite 2)

1. 4. kesäkuuta 1994 päivätty kahdenvälinen
sopimus

Pääomasaatava, USD 48 994 554,81

Yhteensä 48 994 554,81
Konvertoitava määrä, USD 10 101 449,46

2. 30. toukokuuta 1995 päivätty kahdenväli-
nen sopimus

Pääomasaatava, USD 21 447 832,98

Yhteensä 21 447 832,98
Konvertoitava määrä, USD 4 422 005,71

3.  27. huhtikuuta 1996 päivätty kahdenväli-
nen sopimus

Pääomasaatava, USD 2 153 750,98

Yhteensä 2 153 750,98
Konvertoitava määrä, USD 444 049,48

IV vakautuksen puitteissa konvertoitava ko-
konaismäärä: USD 14 967 504,65

II. 15. syyskuuta 2000 päivätyn sopimuksen
mukaiset vakautetut määrät

(V vakautus — liite 1)

1. Vakautetut kaupalliset luotot

V vakautuksen puitteissa konvertoitava mää-
rä, USD 3 955 589,28

Liite 1
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+ prosro^ennye procenty, pri^i-
ta@]iesq po sostoqni@ na 30 i@nq 1999 goda
31 347,66

Itogo 3 986 936,94
Summa w doll. S{A, podleva]aq ureguli-

rowani@ towarnymi postawkami 3 986 936,94

III. Summy pereoformlennoj zadolvennos-
ti w sootwetstwii s Sogla[eniem ot 15
sentqbrq 2000 goda (V Konsolidaciq —

Prilovenie 2)

1. Konsolidirowannye summy procentow

Summa w doll. S{A, podleva]aq ureguli-
rowani@ w ramkah V Konsolidacii
12 981 372,44

+ prosro^ennye procenty, pri^i-
ta@]iesq po sostoqni@ na 30 i@nq 1999 goda
64 185,97

Itogo 13 045 558,41
Summa w doll. S{A, podleva]aq ureguli-

rowani@ towarnymi postawkami 13 045 558,41

Ob]aq summa, podleva]aq uregulirowa-
ni@ towarnymi postawkami po V Konsolida-
cii: 17 032 495,35

Ob]aq summa, podleva]aq uregulirowa-
ni@  towarnymi postawkami: 32 000 000,00

+ 30. kesäkuuta 1999 mennessä kertyneen vii-
västyskoron määrä, USD 31 347,66

Yhteensä 3 986 936,94
Konvertoitava määrä, USD 3 986 936,94

III. 15. syyskuuta 2000 päivätyn sopimuksen
mukaiset vakautetut määrät

(V vakautus — liite 2)

1. Vakautetut korot

V vakautuksen puitteissa konvertoitava mää-
rä, USD 12 981 372,44

+ 30. kesäkuuta 1999 mennessä kertyneen vii-
västyskoron määrä, USD 64 185,97

Yhteensä 13 045 558,41
Konvertoitava määrä, USD 13 045 558,41

V vakautuksen puitteissa konvertoitava koko-
naismäärä: USD 17 032 495,35

KONVERTOITAVA KOKONAISMÄÄ-
RÄ: USD 32 000 000,00

Sopimuksen liite 2; tiedot ovat viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 § 2- ja 20-
kohtien mukaan Suomen suhteita toiseen valtioon ja yksityistä liiketoimintaa koskevien tietojen
osalta pidettävä salassa.


