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Muu asiaMnrovvvvom överenskommelsen med Ryssland om försäljning av lokaler i S:t Petersburg till Republiken Finlands regering(Bilagorna till överenskommelsen finns till påseende och de är tillgängliga på statsrådets kanslis webbplats på adressen www.vnk.fi och hos statsrådets kansli som även lämnar uppgifter om dem på finska och svenska.)Utgiven i Helsingfors den 29 maj 2018

36/2018
(Finlands författningssamlings nr 393/2018)

Statsrådets förordning
om överenskommelsen med Ryssland om försäljning av lokaler i S:t Petersburg till 

Republiken Finlands regering

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:

1 §
Den i Moskva den 4 juli 2017 mellan Republiken Finlands regering och Ryska federa-

tionens regering ingångna överenskommelsen om försäljning av lokaler i S:t Petersburg
till Republiken Finlands regering är i kraft från den 12 april 2018 enligt vad som har av-
talats.

Överenskommelsen har godkänts av republikens president den 2 mars 2018. Noterna
om godkännandet har utväxlats den 12 mars 2018.

2 §
Bestämmelserna i överenskommelsen ska gälla som förordning.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 30 maj 2018.

Helsingfors den 24 maj 2018

Statsminister Juha Sipilä

Lagstiftningsråd Heidi Kaila

(Bilagorna till överenskommelsen finns till påseende och de är tillgängliga på statsrådets kanslis 
webbplats på adressen www.vnk.fi och hos statsrådets kansli som även lämnar uppgifter om dem 

på finska och svenska.)
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        Fördragstext 
 
 

Översättning 
 

 
Överenskommelse 

mellan Republiken Finlands regering och 
Ryska federationens regering 

om försäljning av lokaler i S:t Petersburg 
till Republiken Finlands regering 

 

Republiken Finlands regering och Ryska federationens regering, nedan kallade 

parterna,  

som vill befästa och vidareutveckla växelverkan mellan sina länder inom kultur, 

näringsliv och utbildning, 

som beaktar traditionen av goda grannrelationer och förtroende i förhållandena 

mellan sina länder, 

har enats om följande: 

Artikel 1 

Den ryska parten säljer till den finländska parten de i den integrerade Bilaga 1 

till överenskommelsen angivna lokalerna med en totalareal på 4 515,3 m2 i 

kulturarvsobjektet av regional betydelse (”Det hus där ekonomen N. F. Danielsson 

bodde 1890–1918”, från år 1847, arkitekt G. A. Bosse) som är beläget på adressen 

Bolsjaja Konjusjennaja ulitsa 4-6-8 A, S:t Petersburg (nedan Lokalerna). Den totala 

köpeskillingen är 508 100 000 rubel. Den finländska parten köper Lokalerna och 

betalar köpeskillingen som en engångsbetalning till den ryska parten. 

En beskrivning av Lokalernas placering ingår i den integrerade bilaga 2 till 

denna överenskommelse. 

Artikel 2 

De befullmäktigade organen för verkställande av denna överenskommelse är 
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För Ryska federationen – Federationens myndighet för förvaltning av statlig 

egendom (Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществом), 

För Finland – bolaget Governia Oy som sköter statliga specialuppgifter. 

Artikel 3 

För verkställande av denna överenskommelse ingår parternas befullmäktigade 

organ ett köpebrev över Lokalerna inom 20 (tjugo) dagar från det att denna 

överenskommelse trätt i kraft till det pris som nämns i artikel 1 till överenskommelsen 

i enlighet med Ryska federationens lagstiftning så att den finländska parten först 

undertecknar avtal om hyra av de tomter som ingår i den integrerade bilaga 3 till 

överenskommelsen för 49 år. 

Den finländska parten står för kostnaderna i samband med den statliga 

registreringen av den finländska partens äganderätt till Lokalerna. 

Artikel 4 

Som resultat av verkställandet av åtgärderna enligt artikel 3 i denna 

överenskommelse är den finländska parten skyldig att i enlighet med Ryska 

federationens lagstiftning om bevarande, användning och skydd av folkens 

kulturarvsobjekt (historiska och kulturella minnesmärken) i fråga om Lokalerna 

uppfylla kraven på skydd, underhåll och användning av samt tillgängligheten till 

kulturarvsobjektet av regional betydelse, ”Det hus där ekonomen N.F. Danielsson 

bodde 1890–1918”. 

Artikel 5 

Om den finländska parten säljer Lokalerna, har den ryska parten förköpsrätt i 

fråga om dem. Det är möjligt att sälja Lokalerna till en tredje part, om den ryska parten 

avstår från sin förköpsrätt i fråga om Lokalerna till de villkor som erbjuds den tredje 

parten. 
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Artikel 6 

Tvister och meningsskiljaktigheter mellan parterna om genomförandet av 

bestämmelserna i denna överenskommelse och (eller) tolkningen av den ska avgöras 

genom förhandlingar mellan parterna. 

Artikel 7 

Parterna ska underrätta varandra på diplomatisk väg när de nationella åtgärder 

som krävs för ikraftträdandet av denna överenskommelse har slutförts. 

Överenskommelsen träder i kraft 30 (trettio) dagar efter att det senare 

meddelandet har tagits emot. 

Upprättat i Moskva 4 juli 2017 i två exemplar på finska och ryska, vilka båda 

texter är lika giltiga. 

 

 

 

Mikko Hautala 

Finlands ambassadör 

För Republiken Finlands 

regering 

     

 

 

Aleksandr Tsybulski 

Ryska federationens biträdande 

minister för ekonomisk utveckling 

För Ryska federationens regering 
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Текст Соглашения 

 
 
 
 

Соглашение  
между Правительством Финляндской Республики  

и Правительством Российской Федерации 
о продаже Правительству Финляндской Республики 

помещений в г. Санкт-Петербурге 
 

Правительство Финляндской Республики и Правительство Российской 

Федерации, в дальнейшем именуемые Сторонами, 

желая укреплять и далее развивать взаимодействие между своими 

странами в области культуры, предпринимательства и образования,  

принимая во внимание традиции добрососедства и доверия в отношениях 

своих стран, 

согласились о нижеследующем: 

 

Статья 1 
Российская Сторона осуществляет продажу Финляндской Стороне 

помещений согласно Приложению № 1, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения, общей площадью 4515,3 кв. м., в объекте культурного 

наследия регионального значения («Дом, где в 1890-1918 гг. жил экономист 

Даниэльсон Н.Ф.», 1847 г., арх. Боссе Г.А.), расположенном по адресу: г. Санкт-

Петербург, Большая Конюшенная улица, д. 4-6-8, литера А (далее – Помещения) 

общей стоимостью 508 100 000 рублей. Финляндская Сторона приобретает 

Помещения, единовременно оплачивая их стоимость Российской Стороне. 

Схема расположения Помещений указана в Приложении № 2, являющемся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения. 

Статья 2 
Уполномоченными органами Сторон по реализации настоящего 

Соглашения являются: 
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с Российской Стороны - Федеральное агентство по управлению 

государственным имуществом; 

с Финляндской Стороны - Государственное специализированное 

предприятие «Governia Oy» (Говерниа Oю). 

Статья 3 
В целях реализации настоящего Соглашения Уполномоченные органы 

Сторон в течение 20 (двадцати) дней со дня вступления в силу настоящего 

Соглашения заключают договор купли-продажи Помещений по цене 

Помещений, предусмотренной статьей 1 настоящего Соглашения, 

в соответствии с законодательством Российской Федерации с предварительным 

подписанием Финляндской Стороной договоров аренды земельных участков, 

указанных в Приложении №3, являющемся неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения, на срок 49 лет.  

Расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности 

Финляндской Стороны на Помещения, несет Финляндская Сторона. 

Статья 4 
По итогам реализации мероприятий, предусмотренных статьей 3 

настоящего Соглашения, Финляндская Сторона обязуется в соответствии 

с законодательством в области сохранения, использования и охраны объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 

Федерации выполнять в отношении Помещений требования по сохранению, 

содержанию, использованию и доступу к объекту культурного наследия 

регионального значения «Дом, где в 1890-1918 гг. жил экономист 

Даниэльсон Н.Ф.». 

Статья 5 
В случае продажи Финляндской Стороной Помещений Российская 

Сторона имеет преимущественное право на их приобретение. Продажа 

Помещений третьему лицу возможна в случае, если Российская Сторона 

откажется от преимущественного права на приобретение Помещений на 

условиях предложения третьему лицу. 
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Статья 6 
Споры и разногласия между Сторонами относительно применения и (или) 

толкования положений настоящего Соглашения разрешаются путем переговоров 

между Сторонами. 

Статья 7 
Стороны уведомят друг друга по дипломатическим каналам о завершении 

внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу 

настоящего Соглашения. 

Настоящее Соглашение вступает в силу по истечении 30 (тридцати) дней с 

даты получения последнего уведомления. 

Совершено в г. Москве 4 июля 2017 года в двух экземплярах, каждый на 

финском и русском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. 

 

 

 

Микко Хаутала 
Посол Финляндии 
За Правительство  

Финляндской Республики 

Александр Цыбулський 
Заместитель министра 

экономического развития РФ 
За Правительство 

Российской Федерации 
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