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УГОДА ПРО ВІЛЬНУ ТОРГІВЛЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КАНАДОЮ:   
НОВІ ГОРИЗОНТИ ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО БІЗНЕСУ

Угода про вільну торгівлю між Україною та Канадою (далі – Угода), закладає правові засади режиму 
вільної торгівлі між нашою країною та однією з найбільших у світі індустріалізованих демократичних 
держав – Канадою. Канада входить до складу Великої сімки (G7), Організації економічного співро-
бітництва та розвитку (OECP), є, разом з США та Мексикою, учасницею Північноамериканської угоди 
про вільну торгівлю (НАФТА).

Це перша, після Глибокої та всеохоплюючої Угоди про асоціацію з ЄС, угода з країною Північно- 
американського континенту, що охоплює ринок такого масштабу. Угода відкриває можливості для 
українського бізнесу на коротко- та довгострокову перспективу,  а також дозволить диверсифікува-
ти торговельні потоки з України. 

Угода дозволить українському бізнесу отримати більші переваги, скориставшись можливостями 
від безмитного доступу до нового ринку, з іншої сторони, відкриваються можливості для імпорту 
сировини та передових технологій, що сприятиме економічному зростанню.

Україна і Канада історично мають тісні двосторонні стосунки підкріплені визнанням Канадою, од-
нією з перших з країн світу, 2 грудня 1991 року незалежності України. Двосторонні відносини під-
кріплюються міцними зв’язками між народами двох країн, адже майже 1,5 млн. канадців мають 
українського коріння. 

Двосторонні торговельні відносини
Протягом 2010-2014 рр обсяг двосторонньої торгівлі товарами між Україною та Канадою в се-

редньому становив 280 млн. дол. США на рік, в тому числі імпорт канадських товарів в Україну –  
2 14 млн. дол. США., експорт з України – 86 млн. дол. США. 

«В Оттаві підписано домовленість про завершення переговорного процесу щодо створення 
зони вільної торгівлі між Україною та Канадою. Це нова сторінка у відносинах наших кра-
їн. Угода має поглибити українсько-канадську співпрацю, збільшити двосторонні інвестиції.  
Це ще один крок до того, щоб зробити наші країни процвітаючими. Високо цінуємо позицію 
Канади як країни-члена Великої сімки в боротьбі України проти російської агресії. Вдячний 
Главі Уряду Канади Стівену Гарперу за його персональну участь в підтримці України – як  
економічної та фінансової, так і політичної» 

– Арсеній Яценюк, Прем’єр-міністр України.
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ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ТОВАРООБІГУ МІЖ УКРАЇНОЮ І КАНАДОЮ 
(2010-2014 рр. за даними Держстату)

За товарною номенклатурою як експорт до Канади, так і імпорт з Канади з 2010 – 2014 рр. є до-
сить диверсифікованими. Зокрема, у 2014 році в товарній структурі експорту з України перева-
жали: мiдь i вироби з неї (27,8%), палива мінеральні (12 %); нафта і продукти її перегонки (12 %),  
чорнi метали (9,5 %), екстракти дубильнi (8,9%). У той же час імпорт в Україну з Канади представле-
ний наступними товарами: палива мінеральні (31,8 %); нафта і продукти її перегонки (31,8 %), фар-
мацевтична продукція (22,2%), риба i ракоподібні (11,8%), реактори ядерні, котли, машини (7,4 %).

ТОВАРНА СТРУКТУРА ТОРГІВЛІ З КАНАДОЮ 
(за даними Держстату)
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ІСТОРІЯ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ 
За результатами домовленостей на високому рівні керівництва обох країн у 2009 році було вирі-

шено закріпити дружні відносини договором, що мав на меті лібералізацію торгівлі на двосторонній 
основі.

Із початку переговорного процесу у 2010 році проведено шість раундів переговорів, що призвели 
до повного узгодження та парафуванням Угоди 14 липня 2015 року в м. Києві. 

Для набуття чинності Угода повинна пройти внутрішньодержавні погоджувальні процедури (вери-
фікацію, переклад українською та французькою мовами), підписання та ратифікацію Парламентами 
обох держав.

ОГЛЯД УГОДИ
Україна серйозно сприймає потенціал майбутньої Угоди і твердо вірить, що вона буде ефективним 

інструментом для збільшення взаємного товарообороту. 

Положення Угоди відповідають стандартам СОТ і зобов’язанням сторін в цій міжнародній організа-
ції, а також забезпечують поглиблення торговельного та економічного співробітництва в частині тор-
гівлі товарами (промисловими, сільськогосподарськими, рибою та морепродуктами), захисту прав 
інтелектуальної власності, державних закупівель тощо.
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СТРУКТУРА УГОДИ

Інституційні 
положення Преамбула

Загальні положення та визначення
Прозорість
Адміністрування Угоди
Винятки
Прикінцеві положення 
Врегулювання спорів

Торгівля товарами Національний режим та доступ до ринків
Надзвичайні та захисні заходи
Санітарні та фітосанітарні заходи
Технічні бар’єри у торгівлі 

Митні питання
Правила визначення та процедури походження
Специфічні правила визначення походження
Сприяння торгівлі

Інші питання 
Електронна комерція 
Державні закупівлі
Конкуренція, монополії та державні підприємства
Інтелектуальна власність 
Навколишнє середовище
Праця
Співробітництво з пов’язаних із торгівлею питань 
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З моменту набуття чинності Угода відкриє для українських експортерів 98% канадського рин-
ку товарів. Ввізні мита на сільськогосподарські товари будуть негайно скасовані (за виключенням  
108 тарифних ліній, доступ по яких відкриється у рамках квот), а також на всі промислові товари 
(крім легкових автомобілів із 7-річним перехідним періодом скасування ввізних мит). Для вказаних 
108 тарифних ліній сількогосподарських товарів вітчизняні експортери матимуть можливість поста-
чати товари за нульовою ставкою ввізного мита в рамках глобальних квот Канади.

Україні вдалося відстояти асиметричну порівняно з Канадою лібералізацію доступу до свого ринку  
у  чутливих галузях. Так, з моменту набрання чинності Угодою, Україна негайно скасує тарифи для 
близько 80% товарів імпорту з Канади, в той же час для деяких сільськогосподарських та промисло-
вих товарів застосовуватимуться перехідні періоди у 3, 5, 7 років для зниженням тарифів. Проте для 
найбільш чутливих сільськогосподарських товарів було встановлено квоти на імпорт, тоді як цукор 
було виключено з дії Угоди. Такі умови дадуть можливість українським підприємствам пристосува-
тись до нових умов безмитної торгівлі. 

Серед основних українських продуктів, які отримають переваги від безмитного доступу на ринок 
Канади в короткостроковій перспективі: соняшникова олія, цукор, кондитерські вироби та шоколад, 
алкогольні напої та пиво, соки. Щодо промислових товарів - це одяг, кераміка, металургія та хімія. 
Також Угода сприятиме розвитку кооперації в сфері авіабудування. В довгостроковій перспективі 
передбачається збільшення постачання високотехнологічного обладнання та промислових товарів з 
високою доданою вартістю.

Угода також передбачає надання Україні технічної допомоги для покращення доступу українських 
товарів на ринок Канади та допомогу для розвитку аграрного комплексу.

В сучасних умовах угоди про вільну торгівлю дозволяють усунути митні тарифи на товари та нівелю-
вати застосування заходів, які можуть обмежувати торгівлю чи іншим чином спричинити зростання 
витрат бізнесу. 
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Угода сприятиме:
•  підтримці українських підприємств щодо виходу на нові ринки, поглибленню торговельних зв’яз-

ків і подальшому зміцненню двосторонніх відносин Канади і України;

•  розширенню співробітництва, забезпеченню більшої прозорості в питаннях регулювання, і зни-
женню операційних витрат для бізнесу;

• виробничій кооперації (наприклад в сфері авіабудування).

Основні положення:
•  З моменту набуття чинності Угодою, Канада відкриє для українських експортерів 98 % свого ринку това-

рів, що є предметом двосторонньої торгівлі;

•  З огляду на різний рівень економічного та соціального розвитку України та Канади сторони застосо-
вуватимуть принцип асиметричності тарифних зобов’язань, що дозволить нашій державі адаптувати 
торгівлю з цією країною до умов вільної торгівлі;

•  Загалом Україна зобов’язалася здійснити повну лібералізацію з моменту набрання чинності Угодою для 
72 % товарів, скасування ввізних мит з використанням перехідних періодів 3, 5 та 7 років для 27 % това-
рів, часткову лібералізацію для чутливих сільськогосподарських товарів;

•  Угода містить ряд норм і зобов’язань, що стосуються нетарифних заходів, які будуть сприяти тому, що 
доступ до ринків не буде обмежуватися невиправданими бар’єрами у торгівлі;

•  Угода містить зобов’язання, спрямованої на спрощення  процедур торгівлі;

•  Угода дозволяє компаніям отримати пільговий доступ до участі у державних закупівлях на урядовому 
рівні обох країн. Українські постачальники матимуть право на справедливий, недискримінаційний і пе-
редбачуваний доступ до участі в тендерах;

•  Угода включає в себе зобов’язання, пов’язані з охороною та захистом прав інтелектуальної власності;

•  Нарешті, Угода включає в себе розділ щодо співпраці з торгівельних питань, що передбачає отримання 
Україною від Канади технічної допомоги для забезпечення реалізації переваг, пов’язаних з Угодою.
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ЩОДО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРІВ
Агропромисловий комплекс є надзвичайно важливим сектором економіки України, оскільки за-

безпечує, в першу чергу, продовольчу безпеку та робить вагомий внесок у загальний соціально- 
економічний розвиток нашої держави. 

Завдяки стратегічному географічному розташуванню, сприятливим кліматичним умовам, наявності 
25 % світових запасів чорнозему та кваліфікованої робочої сили сьогодні Україна є одним із провід-
них виробників сільськогосподарської продукції в світі, що дозволяє забезпечити не лише потреби 
внутрішнього ринку, а й успішно експортувати продовольство та сільськогосподарську сировину до 
майже 190 країн світу.

Це дає можливість нашій державі бути надійним постачальником сільськогосподарської продукції 
на світові ринки та більш активно брати участь у вирішенні проблем глобальної продовольчої без-
пеки. 

Україна займає 1-е місце у світовій торгівлі по експорту олії соняшникової та соняшникової макухи, 
3-тє – по експорту ріпаку та ячменю, 4-те – по експорту кукурудзи, 7-ме – по експорту пшениці та сої 
(за підсумками 2014 року, за даними Міжнародного центру торгівлі).

Враховуючи, що світовий ринок м’яса динамічно розвивається, в країні почалося відновлення ско-
тарства і свинарства, значними темпами продовжує зростати птахівництво, що дозволяє вітчизня-
ним виробникам у перспективі зайняти певне місце на цих ринках. 

У 2014 році зовнішньоторговельний обіг продукції агропродовольчого комплексу України стано-
вив 23,4 млрд. дол. США або майже 22 відсотка зовнішньоторговельного обігу України, експорт 
продукції аграрного сектора – 17 млрд. дол. США (31,5 відсотка загального експорту України),  
імпорт – 6,4 млрд. дол. США (12,2 відсотка загального імпорту України), позитивне сальдо –  
10,6 млрд. дол. США.
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Внутрішній продовольчий ринок країни насичений переважно вітчизняною продукцією. Найбільшу 
частку імпорту займає продукція не конкуруючого імпорту, а саме: риба морожена, цитрусові, бана-
ни, олія пальмова, чай, кава, а також екстракти і концентрати з них тощо.

Починаючи з 2000 року, виробництво сільськогосподарської продукції має позитивну динаміку. Ос-
новною формуючою складовою валової продукції сільського господарства є рослинництво. В останні 
роки, завдяки динамічному розвитку птахівництва та свинарства, намітилося зростання виробни-
цтва продукції тваринництва.

Останніми роками Україна набуває статусу важливого оператора на світовому ринку зерна. Відбува-
ється нарощування виробництва кукурудзи, пшениці, провідне місце серед групи технічних культур 
займає соняшник, розширюються посіви сої.

Харчова промисловість утримує провідне місце в структурі промислового виробництва країни. 
Олійно-жирова галузь є однією з найбільших галузей харчової промисловості України, продукція 
якої забезпечує не тільки потреби споживчого ринку в таких продуктах, як рослинна олія (соняш-
никова, соєва, ріпакова, лляна), маргаринова продукція, кулінарні жири, майонез, а й потреби ви-
робництва інших галузей: хлібопекарної, кондитерської, молочної, плодоовочевої, рибної, хімічної, 
фармацевтичної, комбікормової і громадського харчування.

Динамічно розвиваються кондитерська та пивобезалкогольна галузі.

На сьогодні двостороння торгівля з Канадою характеризується незначним обсягом, доволі широ-
кою номенклатурою товарів українського експорту та негативним сальдо. На жаль, така тенденція 
продовжується у 2015 році.

Саме тому майбутня Угода покликана виправити цю ситуацію та стати дієвим інструментом для 
суттєвого нарощування обсягів торгівлі сільськогосподарським товарами, в тому числі продукції пе-
реробної промисловості з високою доданою вартістю.
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Детальну інформацію про імпорт до Канади товарів, на які розповсюджуються квоти, можна отримати на офіційній сторінці   
http://www.international.gc.ca/controls-controles/contact-contactez.aspx?lang=eng   Департаменту Канади із Закордонних Справ, Тор-
гівлі та Розвитку (Canada’s Department of Foreign Affairs, Trade and Development), який видає щорічні повідомлення інформуючи 
експортерів та імпортерів про політику розподілу тарифних квот. Щорічні повідомлення також інформують про спеціальні умови 
доступу, які можуть застосовуватися (наприклад резерви країни, розподіл продукту по всій тарифних ліній, які охоплюються тариф-
ними квотами).
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ЩОДО СТАНУ ПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА 
Вітчизняний промисловий комплекс третій рік поспіль демонструє скорочення обсягів виробни-

цтва (у 2012 році – на 0,7%, 2013 році – на 4,3%, 2014 році – на 10,7%).

2014 рік характеризувався значними втратами як для промислового виробництва, так і промисло-
вого потенціалу країни в цілому, внаслідок анексії АР Крим та військового конфлікту на сході країни, 
та супроводжувався:

руйнуванням та знищенням виробничих об’єктів промисловості та транспортної інфраструктури, що 
ускладнювало роботу підприємств Луганської та Донецької областей, а також суміжних регіонів кра-
їни, які мають виробничу кооперацію;

низьким попитом на зовнішніх ринках;

низькою інвестиційною активністю, зважаючи на існуючі значні фінансово-економічні ризики;

зовнішньоторговельними обмеженнями з боку країн-членів МС (на експорт до РФ окремих видів 
продукції машинобудування (вагонобудування) та металургії).

Позитивну динаміку виробництва у 2014 році демонструвало виробництво фармацевтичних про-
дуктів та фармацевтичних препаратів (зростання на 1,6%).

За даними Держстату України у 2014 році порівняно з 2013 роком індекс промислової продукції 
становив 89,3%.

У добувній промисловості та розробленні кар’єрів порівняно з 2013 роком індекс промислової про-
дукції становив 86,3%, переробній – 89,9%.

Спад виробництва промислової продукції зафіксовано у провідних галузях промисловості, а саме: 
машинобудуванні – на 21,2%, виробництві коксу та продуктів нафтопереробки – 21,4%, металур-
гійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устаткування – 14,9%, 
виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – 14,7%.
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Незважаючи на наведені загальні тенденції до спаду виробництва, експортоорієнтованими лиша-
ються такі галузі як:

Машинобудування

Майже 80% продукції направляється на експорт, зокрема 50-70% (залежно від підгалузі) - до РФ та 
інших країн Митного Союзу. Експорт залізничних локомотивів у порівнянні з 2013 роком скоротився 
більше ніж на 65%. 

Машинобудування для агропромислового комплексу

Експорт продукції галузі машинобудування для АПК протягом останніх років не зменшується та 
залишається на рівні 50 % від обсягів реалізації в цілому по галузі.

Іноземними споживачами продукції галузі є переважно країни СНД. Техніка реалізується до понад 
80 країн світу. 90 % її кількості поставляється до країн СНД, в тому числі приблизно 70 % - до Росій-
ської Федерації.

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК)

Експорт підприємств металургійної промисловості сягає близько 85% товарного виробництва, що з 
урахуванням цін світового ринку щорічно складає 13-20 млрд. доларів США.

Експорт металопродукції за товарною групою 72 згідно з УКТ ЗЕД (чорні метали) у 2014 році стано-
вив 24,3 млн. тонн (92,3% обсягу 2013 року) на суму 12,6 млрд. доларів США (88,6% до 2013 року). В 
структурі експорту переважали квадратна заготовка, сляби, гарячекатаний плоский прокат, арма-
тура.

Також експортовано труб безшовних та зварних (73 група УКТ ЗЕД) в обсязі 0,951 млн. тонн (81,1%) 
на суму 1,086 млрд. доларів США (68,1%). Зменшення валютних надходжень зумовлено зміною ціно-
вої кон’юнктури на зовнішніх ринках. 

Частка експорту в загальному обсязі виробленого металопрокату склала близько 86% проти 81% за 
2013 рік. При цьому 45% продукції, що експортується – напівфабрикати.
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Нетарифні питання

Угода містить положення, що регулюють і нетарифні бар’єри в торгівлі – докладено зусиль до того, щоб 
вимоги щодо маркування товарів, санітарні та фітосанітарні заходи, пов’язані з харчовою безпекою, 
здоров’ям тварин та рослин тощо не застосовувались у якості невиправданих бар’єрів у торгівлі. 

Угода запроваджує механізми консультацій, запобігання та усунення невиправданих нетарифних бар’єрів, 
що можуть виникати під час експортування сільськогосподарської продукції. До таких механізмів належить 
створення Комітету з торгівлі товарами та правил походження, а також спеціалізованих підрозділів з 
сільського господарства та правил визначення походження товарів.

Угода також забезпечить обмін інформацією між Україною та Канадою з метою кращого розуміння 
законодавчих вимог сторін, що, безперечно, піде на користь імпортерам та експортерам.

Правила визначення походження

Преференційні тарифи розповсюджуються виключно на товари походженням з України або Канади. 
Такими товарами відповідно до положень Угоди вважаються товари повністю одержані на території однієї 
із сторін, або достатньо оброблені та перероблені відповідно до вимог специфічних правил визначення 
походження для кожного з товарів. 

Процедури визначення походження та сприяння торгівлі

Угодою запроваджуються прозорі процедури визначення походження з метою забезпечення дотримання 
відповідних правил, водночас запобігаючи створенню зайвих бар’єрів у торгівлі. Інші положення Угоди 
охоплюють доступ до всіх необхідних регуляторних актів, тарифних класифікацій тощо; заохочування 
автоматизованих митних процедур шляхом використання інформаційних технологій; запровадження 
прозорої системи подання скарг щодо рішень митних служб. Ці положення в своїй сукупності 
полегшуватимуть доступ компаній до ринків обох сторін.

Надзвичайні та захисні заходи

У разі значного збільшення імпорту з Канади внаслідок зниження або усунення тарифів передбачено 
положення щодо можливості тимчасового підвищення тарифів за виняткових обставин з метою 
запобігання заподіянню значної шкоди вітчизняній промисловості.
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Санітарні та фітосанітарні заходи (СФЗ)

Підтверджуються зобов’язання сторін в рамках Світової організації торгівлі (СОТ), а саме Угоди про 
застосування СФЗ. Остання визнає право членів СОТ вживати заходів, необхідних для захисту здоров’я 
людей, тварин та рослин, за умови їх наукового обґрунтування та відсутності зайвих бар’єрів в торгівлі.

Технічні бар’єри у торгівлі

Усунення нетарифних (технічних) бар’єрів доступу до ринку відіграє не менш важливу роль, ніж тарифна 
лібералізація. Україна та Канада погодили, що технічні регламенти, стандарти та процедури оцінки 
відповідності не мають створювати невиправданих технічних бар’єрів у двосторонній торгівлі відповідно 
до положень Угоди про технічні бар’єри у торгівлі СОТ. При цьому, значна увага приділена питанню 
забезпечення прозорості процедур розроблення технічних регламентів та процедур оцінки відповідності 
сторін. Вищезазначене сприятиме мінімізації обтяжливих регуляторних вимог для українських експортерів 
та створить сприятливі умови для розвитку експорту в цілому.

Політика у сфері конкуренції, монополії та державні підприємства

Розділ, що стосується регулювання конкуренції, монополій та державних підприємств, спрямований на 
запобігання впливу антиконкурентної бізнес-поведінки на хід вільної торгівлі. Угода встановлює рамки 
для недопущення антиконкурентної поведінки, що матиме наслідком створення більш справедливого та 
передбачуваного торговельного середовища і зрештою призведе до захисту інтересів споживачів. Розділ 
також зобов’язує природні монополії та держпідприємства України та Канади дотримуватись положень 
Угоди під час здійснення делегованих державою повноважень та утримуватись від дискримінації в 
контексті постачання товарів та послуг, які є об’єктами монополії.

Державні закупівлі

Угода надає підприємствам преференційний доступ до участі в процедурах державних закупівель на рівні 
центральних урядів обох держав.  Постачальники матимуть право на справедливий, недискримінаційний 
та передбачуваний режим використання можливостей доступу до процедур державних закупівель, які 
проводяться центральними урядовими органами сторін, включно з будь-якими структурними підрозділами 
уряду та деякими державними підприємствами, а саме аеропортами, поштовими мережами та мережами 
громадського транспорту (залізничні системи та мережі метро).
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Інтелектуальна власність (ІВ)

Ефективний режим охорони інтелектуальної власності є важливим для обох країн, оскільки він є запорукою 
зростання конкуренції, інновацій та креативності, залучення інвестицій та стимулювання зростання 
та створення нових робочих місць. Положення Угоди щодо ІВ встановлюють рамки такого захисту; 
відповідний розділ Угоди містить зобов’язання, які сприятимуть співпраці між Україною і Канадою у сфері 
захисту ІВ та боротьби з порушенням прав ІВ. Розділ також запроваджує механізм консультацій з питань ІВ 
для розв’язання проблемних питань. 

Електронна торгівля

Двадцять років тому електронна торгівля лише зароджувалася. Сьогодні вона є частиною повсякденного 
життя, і жителі обох країни мають змогу придбати та продати он-лайн практично будь-що. 

Угода містить зобов’язання не застосовувати митні та інші збори до цифрової продукції, яка передається 
в електронному вигляді, що полегшить відповідні процеси для підприємств та споживачів, які ведуть 
електронну торгівлю з Канадою.

Співпраця з торговельних питань

Угода містить розділ про співпрацю з торговельних питань, відображаючи її важливу роль у посиленні 
переваг від вільної торгівлі. Угода закріплює намір сторін сприяти такій співпраці, заохочує діалог щодо 
надання та використання технічної допомоги для збільшення переваг Угоди та окреслює її сфери.

Зокрема, передбачається, що технічна допомога буде спрямована на розвиток сільськогосподарського 
виробництва, а також підтримку експортно-орієнтованих галузей для виходу на ринки Канади, підвищення 
рівня інформованості бізнес-спільноти з точки зору дії вільної торгівлі, відповідності технічним регламентам 
тощо.

Прогнозований вплив на торгівлю

Завдяки зниженню тарифних бар’єрів відбуватиметься часткова переорієнтація торговельних потоків 
України від інших торговельних партнерів до Канади.

Очікується, що запропоноване Канадою скасування ввізних мит призведе до додаткового 3,5% приросту 
експорту в Канаду за рахунок розширення вже існуючих поставок українських експортерів.

Водночас виведення на ринок Канади українських товарів, які зараз не експортуються в країну, може 
значно пришвидшити зростання експорту за рахунок скасування вищих, а отже більш обмежуючих, ставок 
ввізного мита, а також ефекту існування різних рівнів еластичності по ціні для різних товарів

Таким чином Угода відкриває можливості для українського бізнесу як для розширення ринків збуту, так і 
для розвитку й модернізації власного виробництва з метою підвищення конкурентоспроможності на нових 
ринках.
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Можливості для експорту 
Продукти за якими Україна є найбільшим експортером,  

а Канада – імпортером (дані за 2009-2014 роки) :

Шоколад та iншi готові харчові продукти з вмістом какао (ГС 1806):
Україна експортує на суму 515,0 млн. дол. США;
Канада імпортує на суму 873 млн. дол. США

Хлiбобулочнi, борошняні кондитерські вироби, вафельнi пластини (ГС 1905):
Україна експортує на суму 251,5 млн. дол. США
Канада імпортує на суму 1,3 млрд. долл. США

Екстракти солодовi; готовi харчовi продукти з борошна, крупки, крупів, крохмалю (ГС 1901):
Україна експортує на суму 43,9 млн. дол. США;
Канада імпортує на суму 544 млн. дол. США

Спирт етиловий; спиртні напої (ГС 2208):
Україна експортує на суму 151,1 млн. дол. США
Канада імпортує на суму 734 млн. дол. США

Інші харчовi продукти (ГС 2106):
Україна експортує на суму 80,0 млн. дол. США
Канада імпортує на суму 1,3 млрд. дол. США

Соки (ГС 2009):
Україна експортує на суму 133,1 млн. дол. США
Канада імпортує на суму 724 млн. дол. США

Кондитерськi вироби з цукру без вмiсту какао (ГС 1704):
Україна експортує на суму 158,9 млн. дол. США
Канада імпортує на суму 363 млн. дол. США

Інші овочi, приготовленi або консервованi (ГС 2005):
Україна експортує на суму 49,9 млн. дол. США
Канада імпортує на суму 308 млн. дол. США

Готова або консервована риба; iкра (ГС 1604):
Україна експортує на суму 28,1 млн. дол. США
Канада імпортує на суму 357 млн. дол. США

Олiя соняшникова (ГС 1512):
Україна експортує на суму 3,0 млрд. дол. США
Канада імпортує на суму 66 млн. дол. США

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  
  м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
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Перспектива для українських виробників

Переваги від безмитного доступу на канадський ринокотримають виробники сільськогосподарської 
продукції, а саме соняшникової олії, цукру, кондитерських виробів, натурального меду, алкогольних та 
безалкогольних напоїв.

Виробники продукції хімічної та легкої промисловості, машинобудування, аерокосмічної галузі відразу 
зможуть скористатися перевагами від безмитного доступу до ринків Канади, зокрема це стосується 
виробів з чорних металів, інструментів ручних, парових котлів, гідравлічних турбін, двигунів та генераторів, 
електричних приладів, транспортнихзасобів спеціального призначення та їх частин, кераміки тощо.

Завдяки Угоді українські товаровиробники отримають доступ до ринку Канади на преференційних умовах, 
а отже отримають конкурентні переваги над постачальниками з тих країн, які не мають угод про вільну 
торгівлю з Канадою. Це дозволить конкурувати на рівних умовах з тими постачальниками, які вже присутні 
на канадському ринку.

В довгостроковій перспективі Угода сприятиме розвитку кооперації в сфері авіабудування, передбачається 
збільшення постачання високотехнологічного обладнання та промислових товарів з високою доданою 
вартістю.
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