Співпраця України та Канади в сфері торгівлі та інвестицій
Як відомо при Інституті законодавства Верховної Ради України
створено Міжнародний центр моніторингу інвестиційного законодавства,
діяльність якого стає дедалі активнішою. Цього разу відбулося спільне
засідання з Канадсько-українською торговою палатою за темою «Співпраця
України та Канади у сфері торгівлі та інвестицій». У засіданні взяли участь
представники Комітету Верховної Ради України з питань податкової та
митної політики, Міністерства закордонних справ України, Посольства
Канади в Україні, бізнесових і громадських організацій, вітчизняні та
іноземні правознавці.
Привітавши присутніх, директор Інституту законодавства, академік
НАН України Олександр Копиленко наголосив, що у справі підготовки
пропозицій щодо удосконалення інвестиційного законодавства, якою
предметно займається утворений на базі Інституту Міжнародний центр, дуже
корисним і плідним може бути співробітництво з представниками Канадськоукраїнської торгової палати та Посольства Канади.
Президент Канадсько-української торгової палати Зенон Поточний
відзначив важливість діяльності Інституту законодавства як платформи для
дискусії між органами влади, підприємцями та посольствами різних країн. За
його словами, діяльність Канадсько-української торгової палата (далі –
КУТП) спрямована на підтримку України в сфері торгівлі та інвестування.
Підтвердженням цього є розпочата 2016 року реалізація п’ятирічного
Канадсько-Українського проекту з підтримки торгівлі та інвестицій (CUTIS),
розробленого за ініціативою уряду Канади та спрямованого на збільшення
обсягів взаємної торгівлі між країнами та заохочення канадських інвестицій в
Україну.
Радник з питань розвитку бізнесу Посольства Канади Юрій Мардак
зосередив увагу на практичних аспектах укладеної 2016 року Угоди між
Україною та Канадою про вільну торгівлю. Він підкреслив, що ця Угода
відкрила можливості для українського бізнесу на коротко- та довгострокову
перспективу отримати переваги, скориставшись безмитним доступом до
нового ринку, а також імпортом сировини та передових технологій. Разом із
тим, канадський дипломат зупинився на роз’ясненні окремих положень
Угоди, зокрема положення про визначення прямого походження товару з
країни-експортера (п. 3.16 Угоди).
Розгляд вказаної проблеми викликав інтерес присутніх, зокрема членів
КУТП, які були присутні на засіданні та відзначили вірогідність значних
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фінансових втрат від зміни порядку виконання та тлумачення окремих
положень Угоди.
Народний депутат України, голова підкомітету з питань митної справи
та удосконалення Митного кодексу України Комітету Верховної Ради
України з питань податкової та митної політики Тетяна Острікова
зауважила, що проблемні аспекти тлумачення окремих положень Угоди слід
винести на розгляд відповідного парламентського Комітету, а також
Державної Фіскальної Служби.
Посол з особливих доручень України Ігор Ніколайко наголосив, що
метою підписання Угоди між Україною та Канадою про вільну торгівлю було
полегшення торговельного режиму між країнами. Для вирішення проблем,
порушених учасниками засідання, на його думку, необхідним є також
залучення Міністерства економічного розвитку і торгівлі України як
ініціатора укладання Угоди.
Підбиваючи підсумки засідання, виконавчий директор Канадськоукраїнської торгової палати Емма Турос відзначила, що предметний розгляд
на засіданнях Центру проблем міждержавного співробітництва став
конкретною формою співпраці між органами влади та підприємцями,
запорукою подальшого удосконалення інвестиційного законодавства.

2

