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Укренерго вимагає компенсації за порушення Росією Угоди між Кабінетом

Міністрів України і Урядом Російської Федерації про заохочення та взаємний
захист інвестицій від

1998

року. Також до вимог входить компенсація шкоди

В ідеоблог

від незаконної експропріації інвестицій Укренерго в Криму та порушення

керівника

зобов'язання гарантувати повний та безумовний правовий захист.

Галерея

Вимоги Укренерго виникли після захоплення Росією активів, майна та бізнесу
компанії в результаті незаконної окупації та спроби анексії Криму у
Раніше, в квітні

2018

2014 році .

року, найвищим посадовим особам РФ було вручено

офіційні письмові повідомлення НЕК «Укренерго» про інвестиційний спір в
рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Росією та

Україною .

їх

метою

представниками

Росії

було
для

проведення
вирішення

консультацій
спору

шляхом

та

переговорів

переговорів.

з

Але

російська сторона не надала відповіді .
У зв'язку з цим

27 серпня 2019 року Укренерго передало спір на вирішення до
арбітражного суду (ad hoc) відповідно до Арбітражного регламенту Комісії
ООН з права міжнародної торгівлі від 15 грудня 1976 року (ЮНСІТРАЛ). Цей
суд формується індивідуально для кожного окремого спору та самості йно
визначає місце проведення судових засідань тощо. Судейська колегія

в

такому випадку складається з трьох арбітрів : по одному від кожної о-~-~· ...
спору та голови судейської колегії. Справа буде розглядатися

в
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міжнародного пра1
визначено пізніше,
При цьому наголошуємо, що та обставина, що Укренерго позивається
стосовно втрачених на території півострова активів, жодним чином не
означає, що компанія погоджується з існуванням будь-яких правових підстав
для окупац іІ та анексіІ Криму, який залишається територією України.
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зокрема успішний досвід підтримки позовів українських компаній до Росії у
зв'язку з експропріацією активів .
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