
The Business Gateway 

between Canada & Ukraine 



ПРО КАНАДСЬКО-УКРАЇНСЬКУ ТОРГОВУ ПАЛАТУ  

Канадська  неприбуткова організація зі 
штаб-квартирою у м. Торонто. Заснована у  
1993 році після здобуття Україною 
незалежності для: 
• Підтримки  торгівлі  та  інвестицій між Україною та 

Канадою  

• Створення  платформи для  ділового 
спілкування , обміну інформації  та  навчання 
між  діловими  колами країн  

• Бути  авторитетним радником для урядів Канади та 
України 

• Бути  провідною організацією , що підтримує  бізнес, 
торгівлю та інвестиції між Канадою та Україною  

 
Founded in 1993, shortly after the 
independence of Ukraine, as a non-profit 
organization with the following goals: 
 

• To promote and facilitate trade and 
investment between Canada and 
Ukraine 

• To create a forum for networking, 
communication and learning 

• To provide a respected voice to 
governments and agencies 

• To be the leading organization and 
channel for business, trade and 
investment between Canada and Ukraine 

 



СТРУКТУРА  

• Відділення в Альберті  

Для підтримки  зростаючого бізнесу в  
енергетичній галузі (нафта та газ)  та 
сільському господарстві  

• Alberta Branch 

To serve the growing trade in 
the Energy and Agrictultural 
Sectors 

 

• Головний офіс у Торонто  

Рада Директорів, 
виконавчі органи, 
Президент Зенон 
Поточний  

• Main Office Toronto 

Main Secretary, Executive 
and bulk of membership 

 

• Київський офіс  
Працює з членами в Україні, урядовими та 
неурядовими організаціями, підтримує 
членів з Канади  
• Kyiv Office 
Fully staffed office to serve Ukraine based 
members and provide a resource and home 
base for visiting companies from Canada 

 



ФОРУМИ  
BUSINESS FORUMS 
КУТП щорічно організує бізнес –форуми, що 
проходять по черзі в Канаді та Україні. За останні 
роки це: 

• 2010 рік - Канадсько-Український  Бізнес 
Форум - Едмонтон 2010 рік  

• 2011 рік , вересень  - Буковель, Івано-
Франківська область  

• 2012 рік, листопад  - Торонто 

• 2014 рік, травень  - Львів  

• PDAC Toronto 2015  

 

• Щороку у серпні місяці КУТП проводить 
гольф-турнір у Торонто, який є  
майданчиком для спілкування бізнесменів 

• Традиційні візити, організовані КУТП, для 
наших партнерів до  Канади. Щороку  ми 
приймаємо 2-3 делегації з різних регіонів 
України.   

 

• The CUCC has been organizing regular Business 
Forums in both Canada and Ukraine focusing 
on a wide range of topics and attracting a 
broad range of firms from both countries. The 
Forums provide an excellent venue to establish 
contacts and learn what your peers are doing. 

 

 



УРЯДОВІ ЗВ’ЯЗКИ 
GOVERNMENT RELATIONS 

 
Ведення бізнесу в Україні вимагає 
поглибленого знання про місцеві 
умови ведення бізнесу.  
Київський офіс КУТП працює, щоб 
допомогти розібратися в 
економічному та політичному 
середовищі України. 
Представники урядових та інших 
установ – постійні гості наших 
заходів. 
 
Doing business in Ukraine requires 
intimate knowledge of local 
government and laws. These can be 
complex and changing. 

Through our Kyiv office support staff, 
CUCC will endeavour to help you 
understand the political climate in 
Ukraine. 

Cabinet Ministers, civil servants and 
other functionaries are also regular 
attendees to our Business Forums. 



ОФІС КУТП в КИЄВІ  

Адреса: 01001, м. Київ, 
Музейний провулок, 6  
Телефон: (380 44) 495-8551 
E-mail: Ukraine@cucc.ca 
Очолює Віце-президент  КУТП 
Роман Савицький 
Виконавчий директор 
по Україні  
Емма Турос  



  



Join the CUCC ! 

• www.cucc.ca 

• Linked In:Canada-Ukraine Chamber of 
Commerce 
  cucc.ukraine  
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У липні 2015 року підписано Угоду про Вільну 
Торгівлю між Україною та Канадою  

CANADA-UKRAINE FREE TRADE AGREEMENT 
 

 
Для поширення інформації про 
Угоду уряди України та Канади 

підготували  
інформаційні буклети, які є на 

сайтах  
 



  



  

УГОДА ПРО ЗВТ МІЖ КАНАДОЮ ТА УКРАЇНОЮ (ФАКТИ)  
• Канада разом з США та Мексикою – учасник Північноамериканської угоди про вільну 

торгівлю (НАФТА) 
• Canada is a member of NAFTA –Free Trade Agreement with the USA and Mexico 
•  5 жовтня 2015 року Канада також підписала  Угоду про ЗВТ з Азійсько-Тихоокеанським 

регіоном, у якому за підрахунками до 2030 року приживатиме третина середнього 
класу світу, та де до 2050 року вироблятиметься половина світового ВВП 

• Canada - Trans-Pacific Partnership - October 5, 2015 – Asia-Pacific, a region that is expected 
to comprise two-thirds of the world’s middle class by 2030, and one-half of global gross 
domestic product (GDP) by 2050 

• Товарообіг між Україною та Канадою /Trade between Ukraine and Canada 
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УГОДА ПРО ЗВТ МІЖ КАНАДОЮ ТА УКРАЇНОЮ  
ФАКТИ (2)  
 



УГОДА ПРО ЗВТ МІЖ КАНАДОЮ ТА УКРАЇНОЮ  
ФАКТИ (3)  
 

• Угода містить положення про посилення захисту прав 
інтелектуальної власності, спрощення електронної торгівлі та торгівлі 
цифровою продукцією 

• З Канади Україна купує:  
• Західна Канада – (приблизно 80 млн. дол / рік) – заморожена риба 

(мерлуза), кам'яне вугілля, резервуари, частини с/г устаткування, 
повітряні компресори, насіння та саджанці, заморожену свинину 

• Центральна Канада – (до 75 млн.дол/рік) – медикаменти, 
заморожена свинина, етиловий спирт, орієнтовано-стружечна плита 
(ОСБ), вироби з пластику 

• Атлантичне узбережжя – (до 14 млн.дол/рік) – заморожена 
креветка, криль, макрель та інша риба, металоконструкції 

• Від ЗВТ одразу виграють канадські виробники/українські імпортери 
свинини, морепродуктів, деревини, вина, корму для тварин, виробів 
з пластику 

• Обидві сторони виграють від спрощених процедур  
 



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ З КАНАДИ   

Незабаром вибори в Канаді. Якщо 
консерватори збережуть позиції, то 
В Україні буде відкрито офіс Export 
Development Canada (EDC) 
 



Інформація щодо вимог для імпортерів продукції  
харчової промисловості  та продукції с/г в Канаду 

http://airs-sari.inspection.gc.ca/airs_external/english/decisions-eng.aspx 

Welcome / Bienvenue 
Canadian Food Inspection Agency 
 
Automated Import Reference System (AIRS) 
Agence canadienne d'inspection des aliments 
 
Système automatisé de référence à 
l'importation (SARI) 
English 
Français 
 Symbol of the Government of Canada / 
Symbole du gouvernement du Canada 
Footer / Pied de page 



БУДЕМО РАДІ ВАМ У НАШОМУ КИЄВСЬКОМУ ОФІСІ  

(044) 495-8551 
Ukraine@cucc.ca 
FB: cucc.ukraine 
 
 

mailto:Ukraine@cucc.ca

