СПІЛЬНІ МІЖУРЯДОВІ КОМІСІЇ
З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА
ЩОРІЧНИЙ ЗВІТ
2018

БЕРЕЗЕНЬ 2019

ЗМІСТ
Загальний хронологічний огляд
проведених засідань протягом
2018 року
Огляд досягнень та принципових
домовленостей, досягнутих під час
та в розвиток проведених СМК

Суміжні заходи

Пріоритети на 2019 рік
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ВСТУП
В умовах посилення глобалізаційних
викликів сучасності на міжнародній арені,
Україна
комплексно
проводить
реформування
країни,
динамічно
представляє свій потенціал у світі та
збільшує обсяги експорту на світові ринки.
У контексті зміцнення торговельних зв’язків
та освоєння нових ринків, Спільні
міжурядові комісії з питань співробітництва
(далі – СМК) є важливим та діючим
інструментом міжнародного економічного
співробітництва, що дозволяє Уряду
України
представляти
інтереси
в
економічних відносинах України на
міжнародній арені.

Головним завданням СМК є забезпечення
сприятливих умов для участі національної
економіки
у
світових
торговельноекономічних
процесах,
ураховуючи
найважливіші напрями такої діяльності:
підтримка національного бізнесу за
кордоном
та
залучення
іноземних
інвестицій
тощо.
СМК
є
діючим
інструментом, за допомогою якого держава
може посилити просування продукції
національних виробників на зовнішніх
ринках та інтенсифікувати залучення
іноземних інвестицій в економіку країни.

Африка: Арабська Республіка
Єгипет, Туніська Республіка
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1
США

14
6
2
Близький
і
Середній
Схід:
Держава Кувейт, Держава Ізраїль,
Королівство Саудівська Аравія,
Турецька Республіка, Об'єднані
Арабські Емірати, Держава Катар

Азіатсько-Тихоокеанський регіон:
Республіка
Індія,
Республіка
Індонезія,
Республіка
Корея,
Республіка Казахстан

Європа: Австрія, ФРН, Королівство Іспанія,
Республіка Білорусь, Республіка Молдова,
Литовська Республіка, Республіка Польща,
Чеська Республіка, Республіка Хорватія,
Португальська Республіка, Королівство
Норвегія,
Фінляндська
Республіка,
Французька Республіка
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В 2018 році Урядом прийнято
постанову “Про внесення змін до
Положення про Українську частину Спільної
міжурядової
комісії
з
питань
співробітництва”, що систематизує процес
підготовки СМК, передбачає проведення
зустрічей співголів і Секретаріатів та
оновлює підходи звітності.
На
сучасному
етапі
СМК
залишаються білатеральним ефективним
механізмом
міждержавного
співробітництва та становлять основу
міжнародного інституційного механізму

реалізації
двосторонніх
торговельних
договорів України. Разом з іншими
органами та інституціями СМК покликані
забезпечити
ефективну
реалізацію
міжнародних
договорів
і
розвиток
економічного співробітництва з широкого
кола питань.
Загальна світова тенденція до
посилення ролі економічної дипломатії,
кардинальна зміна акцентів глобальної
торгівлі, безпекової та політичної ситуації у
міжнародній площині зумовлюють певні
зміни у функціонуванні інструменту СМК.
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ЗАГАЛЬНИЙ ХРОНОЛОГІЧНИЙ ОГЛЯД ПРОВЕДЕНИХ
ЗАСІДАНЬ ПРОТЯГОМ 2018 РОКУ

Міжурядова українсько-індійська комісія по торговельному, економічному,
науковому, технічному, промисловому і культурному співробітництву
(6-те засідання)
5-6 лютого 2018 р., м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ІНДІЙСЬКОЇ СТОРОНИ

Перший віце-прем’єр міністр
України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі
Степан Кубів

Державний міністр закордонних справ
Республіки Індія
Мобашар Акбар

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, стандартизація, податкова сфера, інвестиції, регуляторна політика,
промислова галузь, металургія, авіаційна промисловість, енергетичний сектор
(у т.ч. альтернативна енергетика), дослідження та мирне використання космосу,
інфраструктура, науково-технічна сфера, сільське господарство, добрива, харчова
промисловість, туризм, інтелектуальна власність, ІКТ, медицина, фармацевтика,
освіта, культура, спорт

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Входить у ТОП-20 переліку перспективних ринків для експорту української продукції
відповідно до Експортної стратегії України
Посіла 2-е місце серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону за обсягами товарообігу
у 2018
Ємність індійського ринку – 1,32 млрд. осіб (друга за кількістю жителів країна у світі після
Китаю)
Очолює ТОП-5 найбільших покупців української агропродукції у 2018, куди було
експортовано аграрних та харчових товарів на суму понад $1,85 млрд., що складає 9,9%
українського сільськогосподарського експорту
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Міжурядова українсько-індонезійська комісія з економічного
та технічного співробітництва
(3-є засідання)
21-22 лютого 2018 р., м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ
Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі
України Максим Нефьодов

З ІНДОНЕЗІЙСЬКОЇ СТОРОНИ
Генеральний директор департаменту
Америки та Європи Міністерства
закордонних справ Республіки Індонезія
Мухаммад Аншор

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка та інвестиції, сільське господарство, промисловість, регуляторна
політика, науково-технічна сфера, охорона здоров’я, енергетика,
фармацевтична галузь, міжрегіональне співробітництво, туризм

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо співпраці та обміну інформацією
між Українським науково-технологічним центром та Інститутом Технології Бандунг
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Входить у ТОП-20 переліку перспективних ринків для експорту української продукції
відповідно до Експортної стратегії України
4-е місце серед країн Азіатсько-Тихоокеанського регіону за обсягами товарообігу
у 2018 році
Є перспективним ринком для українських експортерів промислової галузі
У 2018 році – найбільший імпортер української пшениці на світовому ринку
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Міжурядова українсько-турецької комісія
з торговельно-економічного співробітництва
(11-те засідання)
11-12 квітня 2018, м. Анкара

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ТУРЕЦЬКОЇ СТОРОНИ

Перший віце-прем’єр-міністр
України – Міністр економічного
розвитку і торгівлі
Степан Кубів

Міністр національної оборони
Турецької Республіки
Нуреттін Джаніклі

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Інтенсифікація переговорного процесу щодо Угоди про вільну торгівлю, доступ на
турецький ринок продукції тваринного походження та промислової продукції, авіаційна
промисловість, залучення турецьких інвестицій (у т. ч. на умовах державно-приватного
партнерства), ІТ та інновації, транспортна інфраструктура, енергоефективність,
нафтогазова та ядерна енергетики; висловлена ініціатива торговельної взаємодії
Туреччина – Катар – Азербайджан – Грузія – Україна

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Підписано Меморандум про співпрацю між Таврійським університетом імені
В. І. Вернадського та Університетом “Башкент”
 Укладено
контракт
на
будівництво
борошномельного
комплексу
між ТОВ “Фінцентр” та компанією “Алапала зовнішня торгівля”
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Стратегічний партнер України
Займає 3-тє місце у ТОП-20 переліку перспективних ринків для експорту
української продукції відповідно до Експортної стратегії України
УВТ в процесі переговорів
Входить до ТОП-15 за рівнем зростання імпорту та за потенціалом споживання
харчових продуктів
Входить до ТОП-25 за рівнем відповідності структури українського експорту до його
імпорту
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Спільна українсько-хорватська комісія
з питань економічного співробітництва
(1-ше засідання)
15-16 квітня 2018 р, м. Загреб

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ХОРВАТСЬКОЇ СТОРОНИ
Віце-прем’єр-міністр, Міністр економіки,
підприємництва та ремесла
Республіки Хорватія
Мартіна Далич

Віце-прем’єр-міністр з питань
європейської та євроатлантичної
інтеграції України
Іванна Климпуш-Цинцадзе

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, енергетика та енергоефективність, туризм, сфера
молодіжної політики і спорту

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Підписано Меморандум про взаєморозуміння між Державним агентством
з енергоефективності та енергозбереження України та Міністерством охорони довкілля та
енергетики Республіки Хорватія щодо співпраці у сферах енергоефективності,
відновлюваної енергетики та альтернативних видів палива
 Укладено Угоду про співробітництво між Державною службою зайнятості України
та Хорватською службою працевлаштування

ФАКТИ
Країна-член ЄС з 01.07.2013
Член ініціативи “Адріатичне – Балтійське – Чорне море”
Україна включена до Стратегічного документу Хорватії – Національної Стратегії Хорватії
щодо розвитку співробітництва 2017 – 2021 рр.
Має досвід мирної реінтеграції тимчасово окупованих територій
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Міжурядова українсько-корейська комісія з питань
торговельно-економічного співробітництва
(4-те засідання)
23-24 квітня 2018 р, м. Сеул

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З КОРЕЙСЬКОЇ СТОРОНИ

Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України
Максим Нефьодов

Заступник Міністра закордонних справ
Республіки Корея з економічних питань
Юн Канґ-Хьон

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, інвестиції, промисловість, ядерна енергетика, транспорт, охорона здоров’я,
туризм, енергоефективність, сільське господарство,
співробітництво між ТПП

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Є одним з основних торговельних партнерів України у Азіатсько-Тихоокеанського регіоні,
за обсягами товарообігу у 2018 році посіла 5-е місце серед країн регіону
Один з перспективних партнерів для залучення інвестиційно-кредитних ресурсів та
спільної реалізації проектів у сфері інновацій. Підписано угоди про співробітництво між
м. Львів та м. Тегу, м. Кропивницький та м. Ханам, що включають питання впровадження
корейського досвіду використання технологій Smart City
Корейські компанії зацікавлені в налагодженні виробництва в Україні, реалізації
інвестиційних проектів у сфері сільського господарства транспорту, енергетики та
промисловості
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Українсько-чеська змішана комісія з питань економічного,
промислового і науково-технічного співробітництва
(8-ме засідання)
11-12 червня 2018 р, м. Прага

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ЧЕСЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр промисловості і торгівлі
Чеської Республіки
Томаш Гінер

Віце-прем'єр-міністр України
Володимир Кістіон

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, паливо та енергетика, промисловість, сільське
господарство, харчова промисловість, транспорт, інфраструктура, освіта, наука,
охорона навколишнього середовища, міжрегіональне співробітництво

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Підписано План заходів співробітництва у сфері технічного регулювання, стандартизації,
метрології та оцінки відповідності між Міністерством економічного розвитку і торгівлі
України та Управлінням з технічної стандартизації, метрології і державних випробувань
Чеської Республіки (UNMZ) на період 2018–2020 років
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
9 місце за обсягами двосторонньої торгівлі товарами між Україною та країнами Європи з
питомою вагою 3,9 % від загального обсягу (2017)
Зареєстровано близько 160 тис. українських працівників, частина з яких одержала дозвіл
на проживання в ЧС (2017)
Ініційована реформа державної системи підтримки експорту: об’єднання та передача у
підпорядкування Міністерству фінансів ЧР Чеського експортного банку та Чеського кредитнострахового агентства. Планується створення єдиного державного агентства з підтримки
експорту та залучення іноземних інвестицій (на базі “ЧехТрейду” та “ЧехІнвесту”)
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Спільна Українсько-Ізраїльська Комісія з питань торгівлі
та економічного співробітництва
(11-те засідання)
18-19 червня 2018, м. Єрусалим

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр закордонних справ України
Павло Клімкін

З ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр з питань охорони навколишнього
середовища, Міністр у справах
Єрусалима та єврейської спадщини
Зєев Елькін

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, залучення інвестицій, промисловість, енергетика, туризм, стандартизація та
сертифікація, зв’язок, розвиток співробітництва з Ізраїльською агенцією міжнародного
співробітництва та розвитку MASHAV, інновації, наукова, медична та гуманітарна сфери,
сільське господарство, охорона навколишнього середовища, водні ресурси, відновлювані
джерела енергії та енергоефективність, ІТ, транспортна інфраструктура, нафтогазова та
ядерна енергетика

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
7-ме місце у ТОП-20 переліку перспективних ринків для експорту української продукції
відповідно до Експортної стратегії України
Укладено угоду про вільну торгівлю
5-те місце (за версією Bloomberg), у рейтингу інноваційних держав (випередивши США
і Великобританію)
Тель-Авів посів 2-ге місце після Кремнієвої долини за кількістю стартапів
(за дослідженням Startup Genome)
35 економіка світу, яка досить швидко зростає

11

Українсько-португальська Спільна Комісія
з економічного співробітництва
(2-ге засідання)
19-21 червня 2018, м. Лісабон

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ПОРТУГАЛЬСЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр економіки Португалії
Мануел Калдейра Кабрал

Міністр культури України
Євген Нищук

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, інфраструктура, транспорт, енергетика та
енергоефективність, туризм, агропромисловий сектор, інтелектуальна власність,
охорона здоров’я, стандартизація, сертифікація і метрологія

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Єдина країна Європи, кордони якої не змінювалися з 1139 року
Португальська мова є офіційною в 9 країнах
Батьківщина всесвітньо відомого Портвейну
Здійснює 70% світового експорту корки
Займає 2 місце у галузі використання альтернативних джерел енергії у Європі, на яку
припадає 22% від загальної потреби
Українська громада є третьою за кількістю іноземною громадою у Португалії
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Міжурядова українсько - литовська комісія з питань
торговельно - економічного та науково - технічного співробітництва
(18-те засідання)
16-17 липня 2018, м. Львів

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ЛИТОВСЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр економіки Литовської Республіки
Віргініюс Сінкявічюс

Міністр інфраструктури України
Володимир Омелян

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, інфраструктура і транспорт, енергетика
та енергоефективність, туризм, агропромисловий сектор, співробітництво в соціальній
сфері, стандартизація, сертифікація і метрологія

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Відстоює інтереси України в ЄС та світі
Виступає за надання Україні чіткої перспективи членства в ЄС
Країна є ініціатором розробки “Плана Маршалла” для України
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Міжурядова українсько – еміратська комісія
з питань торговельно - економічного співробітництва
(3-є засідання)
16-17 серпня 2018 р., м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ЕМІРАТСЬКОЇ СТОРОНИ
Державний Міністр закордонних справ
Об’єднаних Арабських Еміратів
Анвар Гаргаш

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України
Ігор Насалик

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, промисловість, стандартизація, метрологія та оцінка
відповідності, туризм, банківсько-фінансове співробітництво, енергетика та
енергоефективність, дослідження космосу, сільське господарство, транспортна
інфраструктура, освіта, наука, охорона здоров’я, співробітництво між ТПП

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Укладено Меморандум про взаєморозуміння в галузі електроенергетики та чистої енергії
між Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України
і Міністерством енергетики і промисловості Об’єднаних Арабських Еміратів
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
14-те місце у ТОП-20 переліку перспективних ринків для експорту української продукції
відповідно до Експортної стратегії України
18 місце за рівнем абсолютного зростання економіки
11 місце за відкритістю економіки до імпорту
Може відігравати роль логістичного хабу для України щодо виходу на інші ринки
Близького Сходу
Країна проведення Всесвітньої виставки ЕКСПО 2020
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Українсько - норвезька Міжурядова комісія з питань співробітництва
у галузі торгівлі, підприємництва та економіки
(2-ге засідання)
10-11 вересня 2018, м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З НОРВЕЗЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр торгівлі та промисловості
Королівства Норвегія
Торбйорн Ісаксен

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України
Ігор Насалик

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, інфраструктура, транспорт, енергетика та
енергоефективність, стандартизація, сертифікація і метрологія,
харчова промисловість

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Спільну заяву – пріоритети за результатами засідання Комісії
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Країна-член EFTA
Зацікавлена в розвитку в Україні сонячних та вітрових електростанцій
Човен або катер є у 80% населення
Найбільший експортер риби у світі
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Міжурядова українсько - фінляндська комісія з питань
торгівлі та економічного співробітництва
(7-ме засідання)
17-18 вересня 2018, м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ФІНСЬКОЇ СТОРОНИ
Заступник Державного
секретаря МЗС Фінляндії
Маркку Кейнянен

Міністр освіти України
Лілія Гриневич

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, інфраструктура, транспорт, енергоефективність,
соціальна сфера, екологія, охорона здоров’я, молодь та спорт, туризм

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Підписано Угоду про співробітництво між Українським Союзом Промисловців
і Підприємців та Конфедерацією Фінляндської Індустрії ЄК
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Фінська економіка входить у трійку найбільших конкурентоспроможних економік світу
У Фінляндії найчистіша вода. 80% води класифікується як виключно чиста
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Міжурядова українсько-білоруська змішана комісія з питань
торговельно-економічного співробітництва
(26-те засідання)
10-11 жовтня 2018 р, м. Гомель

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З БІЛОРУСЬКОЇ СТОРОНИ

Віце-прем'єр-міністр України – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України Геннадій Зубко

Заступник Прем’єр-міністра
Республіки Білорусь
Ігор Ляшенко

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, промисловість та виробнича кооперація, енергетична галузь,
нафтохімічний сектор, сільське господарства, продовольство, транспорт, прикордонне
співробітництво, міжрегіональні зв’язки та транскордонне співробітництво, охорона
навколишнього середовища, гуманітарна сфера, іномовлення

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Розроблено План заходів

ФАКТИ






Входить у ТОП-20 переліку перспективних ринків для експорту української продукції
відповідно до Експортної стратегії України на 2017 – 2021 рр.
Займає 5-те місце серед країн світу (після РФ, Китаю, Німеччини, Польщі) за обсягами
товарообігу з Україною. Обсяг двосторонньої торгівлі товарами та послугами у 2018 році склав
$ 5,3 млрд.
Близько 70% білоруського імпорту в Україну складають нафтопродукти
За промисловими запасами калійної солі займає одне з перших місць в Європі
(більше 22 млрд. т.)
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Українсько-Американська рада з торгівлі і інвестицій
(8-ме засідання)
23 жовтня 2018 р, м. Вашингтон

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З АМЕРИКАНСЬКОЇ СТОРОНИ

Перший віце-прем'єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі
Степан Кубів

Заступник Торгового представника США
Джефрі Джеріш

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, сільське господарство, металургія (сталь), санітарні та фітосанітарні заходи,
інтелектуальна власність, інвестиції, залізничний транспорт

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Ухвалено Спільну заяву
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
1-е у світі за обсягами номінального ВВП, який за прогнозними оцінками становитиме
24 % від світового ВВП у 2018 році
Стратегічний партнер України та займає 6 позицію серед найбільших торговельних
партнерів України у світі
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Змішана Українсько-Французька міжурядова комісія
з економічного співробітництва
(7-ме засідання)
30 жовтня 2018 р, м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ФРАНЦУЗЬКОЇ СТОРОНИ

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр
регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства Геннадій Зубко

Державний секретар при Міністрі Європи
та закордонних справ Франції
Жан - Батіст Лемуан

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, інвестиції, космічна галузь, децентралізація, сільське господарство,
інфраструктура, транспорт, туризм, енергетика, енергоефективність та використання
відновлюваних джерел енергії, технічне регулювання, стандартизація та оцінка
відповідності, освіта і наука, трудова міграція, охорона навколишнього середовища,
охорона здоров’я, сфера фізичної культури, молоді та спорту

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Укладено
Меморандум
про
співробітництво
та компанією RTE щодо розвитку енергетичних мереж

між

ДП

НЕК

“Укренерго”

 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Третя за величиною держава Європи
Один з “локомотивів” ЄС
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Міжурядова Спільна Комісія по економічному та науково-технічному
співробітництву між Україною і Арабською Республікою Єгипет
(7-ме засідання)
31 жовтня - 2 листопада 2018 р., м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ЄГИПЕТСЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр інвестицій та міжнародного
співробітництва АРЄ
Сахар Наср

Віце-прем’єр-міністр України
Павло Розенко

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, інвестиції, митні справи, промисловість, сільське господарство, транспортна
та енергетична інфраструктури, будівництво, туризм, гуманітарна сфера

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Адміністрацією Одеського порту
(ДП Адміністрація морських портів України) та Адміністрацією порту Олександрії
 Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Адміністрацією Одеського порту
(ДП Адміністрація морських портів України) та Адміністрацією порту Дамьєтта
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Посідає 13-те місце у ТОП-20 переліку перспективних ринків для експорту української
продукції відповідно до Експортної стратегії України
Займає 1-ше місце за товарообігом з Україною серед країн Африки
Займає 10 місце за рівнем зростання імпорту
Посідає 15 місце за потенціалом споживання харчових продуктів
Займає 1-ше місце за рівнем відповідності структури українського експорту до його
імпорту, може відігравати роль логістичного хабу для України щодо виходу на інші
африканські ринки
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Міжурядова українсько-кувейтська комісія з питань економічного,
технічного та торговельного співробітництва
(4-те засідання)
6-8 листопада 2018, м. Ель-Кувейт

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З КУВЕЙТСЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр торгівлі і промисловості
Держави Кувейт
Халед Насер Аль-Роудан

Віце-прем’єр-міністр України
Павло Розенко

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, інвестиції, співробітництво з Кувейтським фондом арабського економічного
розвитку, туризм, сертифікація, стандартизація та оцінка відповідності, розвиток
транспортної та енергетичної інфраструктури, промисловість, агропромисловий
комплекс, освіта та наука, гуманітарна сфера

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Укладено Угоду між Урядом України та Урядом Держави Кувейт про співробітництво
у сфері туризму
 Укладено Угоду про співробітництво у сфері культури та мистецтва між Урядом України
та Урядом Держави Кувейт
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Відома багатомільярдними фінансовими фондами, що інвестують в різноманітні
проекти по всьому світу
Виділив на
програми $ 15 млн

виконання

проекту

“Укриття”

в

рамках

Чорнобильської

Кувейт володіє 10% запасами нафти у світі. 95% всіх доходів Держави Кувейт складають
продажі нафтопродуктів
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Спільна комісія з економічного, торговельного та технічного
співробітництва між Урядом України та Урядом Держави Катар
(1-е засідання)
14-15 листопада 2018, м. Доха

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З КАТАРСЬКОЇ СТОРОНИ

Перший віце-прем’єр-міністр України –
Міністр економічного розвитку і торгівлі
Степан Кубів

Міністр економіки і торгівлі Держави
Катар Алі бін Ахмед Аль-Куварі

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Сільське господарство, енергетика, промисловість,
транспортна інфраструктура та логістика, туризм

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Залежить від імпорту сільськогосподарської продукції, оскільки сільське господарство
країни задовольняє потреби населення на 10%. Країна зацікавлена в імпорті молока, рису,
яєць, мінеральної води та багатьох інших базових харчових продуктів
Висока імпортозалежність Катару, а також масштабні інфраструктурні проекти, які
реалізуються в країні у контексті підготовки до ЧС з футболу у 2022 можуть слугувати
додатковим імпульсом для українських компаній та експортерів
Привабливими для вітчизняного бізнесу факторами для виходу на ринок Катару є
ліберальна система внутрішнього оподаткування, 5% рівень ввізного мита, вільний рух
капіталів тощо
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Міжурядова українсько-саудівська комісія з торговельно-економічного
та науково-технічного співробітництва
(6-те засідання)
21 – 23 листопада 2018 року, м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З САУДІВСЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр довкілля, водних ресурсів
та сільського господарства
Королівства Саудівська Аравія
Абдулрахман бін Абдулмухсін Аль-Фадлі

Віце-прем’єр-міністр України
Павло Розенко

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Енергетика, промисловість, добувна промисловість, відновлювальна енергетика,
фінанси, торгівля, банківська справа та інвестиції, підприємництво, транспорт,
сільське господарство, охорона здоров’я, туризм, освіта, інформаційна сфера,
культура, цивільна авіація, спорт

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Укладено Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Урядом Королівства
Саудівська Аравія щодо співробітництва в сфері спорту
 Укладено Меморандум про співробітництво між Національним бюро з розслідування
авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами України
та Бюро авіаційних розслідувань Королівства Саудівська Аравія
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Займає 19-те місце у ТОП-20 переліку перспективних ринків для експорту української
продукції відповідно до Експортної стратегії України
Посідає 7 місце за середнім розміром абсолютного зростання економіки
19 економіка світу за розміром ВВП
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Українсько-німецька група високого рівня
з економічного співробітництва
(10-те засідання)
28-29 листопада 2018, м. Берлін

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ
Віце-прем'єр-міністр України - Міністр
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України Геннадій Зубко

З НІМЕЦЬКОЇ СТОРОНИ
Депутат Бундестагу ФРН, уповноважений
Федерального уряду з питань туризму
Федерального міністерства економіки та
енергетики ФРН
Томас Барайс

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, енергетика та енергоефективність, гірничо-видобувна
промисловість, підтримка реалізації спільних проектів, стан реалізації домовленостей
з надання незв’язаного фінансового кредиту Уряду ФРН, Програма Федерального
міністерства економіки і енергетики Німеччини з підвищення кваліфікації керівних
кадрів економіки України

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Найбільша економіка ЄС
Займає 3 місце в світі після Китаю та США серед найбільших експортерів
Один зі світових лідерів з переробки відходів
Структурною опорою економіки є більше 99% всіх малих і середніх фірм
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Змішана Міжурядова українсько - іспанська Комісія
з економічного і промислового співробітництва
(3-є засідання)
18-19 грудня 2018, м. Мадрид

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ІСПАНСЬКОЇ СТОРОНИ

Заступник Міністра закордонних справ
України з питань європейської інтеграції
Олена Зеркаль

Державний секретар з питань торгівлі
Міністерства промисловості,
торгівлі і туризму Іспанії
Ксіана Бертоло

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, фінанси, інфраструктура, транспорт, екологія,
стандартизація, сертифікація, енергоефективність, туризм

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано Протокол засідання Комісії
 Розроблено План заходів

ФАКТИ
Один з найбільших світових виробників оливкового масла. Частка в цьому
виробництві - близько 45% при величезному асортименті вирощуваних сортів (близько 260)
В Іспанії легально проживають понад 100 тис. громадян України. Українці входять до
20 найбільш представлених груп іноземців
Діють 32 українські громадські організації

25

Зустріч співголів Українсько-австрійської змішаної комісії з питань
торговельно-економічних зв’язків
28-30 травня 2018 р, м. Відень

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ
Заступник міністра аграрної
політики і продовольства України
з питань європейської інтеграції
Ольга Трофімцева

З АВСТРІЙСЬКОЇ СТОРОНИ
Віце - міністр з питань зовнішньоекономічної
політики і європейської інтеграції
Федерального міністерства науки, досліджень
та економіки Республіки Австрія
Бернадетт Гірлінгер

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, аграрна сфера, туризм

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Здійснено моніторинг виконання домовленостей попереднього засідання
 Розроблено План заходів
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Зустріч Співголів Міжурядової українсько-молдовської змішаної комісії
з питань торговельно-економічного співробітництва
18 червня 2018 р, м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ
Віце-прем'єр-міністр України
Володимир Кістіон

З МОЛДОВСЬКОЇ СТОРОНИ
Міністр економіки та інфраструктури
Республіки Молдова
Кирило Габуріч

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, енергетика, сільське господарство, продовольство, транспорт,
міжрегіональні зв’язки та транскордонне співробітництво.
Обговорено вирішення т. зв. “пакетних домовленостей”

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
Здійснюється моніторинг виконання домовленостей попереднього засідання Комісії
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Зустріч Співголів Міжурядової українсько-білоруської змішаної комісії
з питань торговельно-економічного співробітництва
25 червня 2018 р, м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З БІЛОРУСЬКОЇ СТОРОНИ

Віце-прем'єр-міністр України – Міністр
регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства
України Геннадій Зубко

Заступник Прем’єр-міністра
Республіки Білорусь
Володимир Семашко

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, енергетика, нафтохімічний сектор, сільське господарство,
продовольство, транспорт, міжрегіональні зв’язки та транскордонне співробітництво,
гуманітарна сфера, іномовлення

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
Здійснюється моніторинг виконання домовленостей попереднього засідання Комісії
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Робоча група з питань торгівлі та інвестицій Українсько-польської міжурядової
комісії з питань економічного співробітництва
(1-е засідання)
14 березня 2018 р., м. Варшава

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ПОЛЬСЬКОЇ СТОРОНИ

Директор департаменту міжнародного
торговельно-економічного співробітництва та
європейської інтеграції Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
Олексій Рожков

Директор департаменту міжнародної
співпраці Міністерства підприємництва
та технологій
Лукаш Поражинський

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Торгівля, економіка, інвестиції, стандартизація, метрологія та оцінка відповідності,
мале та середнє підприємництво, фінанси та страхування, бар’єри доступу до ринків

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Схвалено Протокол засідання Робочої групи
 Схвалено Операційні висновки за результатами засідання Робочої групи

29

Робоча група зі збільшення товарообігу між Україною та Республікою
Казахстан Спільної Міждержавної українсько-казахстанської Комісії
з економічного співробітництва
(1-е засідання)
11-12 грудня 2018 р, м. Київ

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ
Директор департаменту міжнародного
торговельно-економічного співробітництва
та європейської інтеграції Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
Олексій Рожков

З КАЗАХСТАНСЬКОЇ СТОРОНИ
Директор департаменту міжнародного
співробітництва Міністерства національної
економіки Республіки Казахстан
Кайрат Торебаєв

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Збільшення товарообігу між Україною та Республікою Казахстан (у частині
скасування торговельних обмежень та роботи на рівні бізнесу), сільське
господарство, промисловість, організація бізнес-місій

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Підписано заключний Протокол з Операційними висновками
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Консультації на рівні Секретаріатів національних частин Міжурядової
українсько-туніської комісії з питань торговельно-економічного та технічного
співробітництва
10-11 жовтня 2018 р, м. Туніс

З УКРАЇНСЬКОЇ СТОРОНИ

З ТУНІСЬКОЇ СТОРОНИ

Директор департаменту міжнародного
торговельно-економічного співробітництва
та європейської інтеграції Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
Олексій Рожков

Начальник Управління європейських
країн – не членів ЄС Європейського
департаменту МЗС Тунісу
Слім Гар’яні

ОБГОВОРЕНІ НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА
Сільське господарство, транспорт, логістика, енергетика та енергоефективність,
промисловість, туризм, можливість виходу української продукції через Туніс
на ринки африканських країн

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ
 Досягнуто домовленості стосовно орієнтовних термінів проведення Третього засідання
Комісії
 Визначено алгоритм підготовки проведення засідання та перспективні напрями
співробітництва, які доцільно обговорити у рамках згаданого засідання
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ЗВЕДЕНІ ДАНІ ЩОДО НАПРЯМІВ ДИСКУСІЙ В РАМКАХ ПРОВЕДЕНИХ ЗАСІДАНЬ СМК

32

33

Країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону
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2

ОГЛЯД ДОСЯГНЕНЬ ТА ПРИНЦИПОВИХ
ДОМОВЛЕНОСТЕЙ, ДОСЯГНУТИХ ПІД ЧАС ТА
У РОЗВИТОК ПРОВЕДЕНИХ СМК

УКРАЇНСЬКО-ХОРВАТСЬКА КОМІСІЯ


можливість створення постійно діючого консультативного українсько-хорватського
механізму з питань промислового розвитку;



готовність обговорити можливий формат участі України у проекті будівництва LNGтерміналу на острові Крк та Іонічно-Адріатичного газопроводу;



інтенсифікація співробітництва у сфері енергоефективності та відновлювальних
джерел енергії;



створення в рамках Комісії Робочої групи з туризму;



розробка Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством молоді та спорту
України та Центральним державним офісом спорту Республіки Хорватія.

УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКА КОМІСІЯ
- домовлено
завершити
підготовку
та підписати
доповнення
переліків
 домовлено
про опрацювання
на двосторонній
основі з авіаційною
владою
Чеської
Республіки
питання
щодо
лібералізації
ринку
повітряних
перевезень
з
метою
продукції, що поставляється в рамках виробничої і науково-технічної
задоволення
існуючих
потреб
ринку;
кооперації підприємствами Республіки Білорусь і України в 2017 році;
домовлено підписати
про розвитокпереліки
науково-технічного
співробітництва
в рамках
- домовлено
продукції,
що поставляється
багатосторонніх
програм і проектів
Європейського
а також
можливість
підприємствами
Республіки
Білорусь
і України Союзу,
в 2018
році,про
включаючи
спільної участі наукових організацій України та Чеської Республіки в міжнародних
енергетичне і енергоефективне обладнання.
конкурсах науково-дослідних проектів Рамкової Програми Європейського Союзу
“Горизонт-2020”.

УКРАЇНСЬКО-ПОРТУГАЛЬСЬКА КОМІСІЯ
- активізовано
щодо
врегулювання
заборгованості
по Ямбурзьким
угодам.
 розробкапроцес
Плану дій
з реалізації
Угоди між
Україною та Португальською
Республікою
про економічне співробітництво (18 грудня 2017 року);


рішення про проведення в мм. Лісабон та Порто заходів формату В2G високого
рівня (проведено у період з 12 по 15 вересня 2018);



розробка міжвідомчої угоди у сфері технічного регулювання, стандартизації,
метрології та оцінки відповідності між Міністерством економічного розвитку і
торгівлі України та Міністерством економіки Португальської Республіки.
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УКРАЇНСЬКО-ЛИТОВСЬКА КОМІСІЯ


відновлення у 2019 році прямого авіасполучення Вільнюс – Львів.

УКРАЇНСЬКО-НОРВЕЗЬКА КОМІСІЯ


започаткування програми співпраці між Міністерством енергетики та вугільної
промисловості України та Управлінням водних ресурсів та енергетики Королівства
Норвегія;



створення робочої групи з питань ядерної безпеки в рамках двосторонньої
економічної комісії.

УКРАЇНСЬКО-ФРАНЦУЗЬКА КОМІСІЯ


започаткування співпраці щодо будівництва концесійних доріг в Україні в рамках
Меморандуму про співробітництво між Укравтодором, MEDEF International та “Буїк
траво публік”.

УКРАЇНСЬКО-ІНДОНЕЗІЙСЬКА КОМІСІЯ


домовлено визначити передумови для постачання української продукції
машинобудування (гірничодобувне, газоперекачувальне та енергетичне
обладнання), металургії (технології та обладнання для металургійних заводів),
енергетичного сектору (турбіни, генератори, трансформатори для теплових та
гідроелектростанцій), українського нафтогазового обладнання.

УКРАЇНСЬКО-НІМЕЦЬКА ГРУПА ВИСОКОГО РІВНЯ


надання АТ “Укрексімбанк” німецьким банком KfW кредитних ресурсів для
фінансування програм кредитування малого і середнього підприємництва в
Україні, промислової та муніципальної енергоефективності та відновлювальної
енергетики без суверенних гарантій; спільна взаємодія у сфері енергоефективності
та енергозбереження;



збільшення кількості дозволів на право перевезення українськими автомобільними
перевізниками вантажів через територію ФРН;



розвиток стратегічного співробітництва між ПАТ “Укрзалізниця” та АТ “Дойче бан”,
розгляд можливості локалізації виробництва електропотягів на території України;



внесення змін до Меморандуму про надання незв’язаного фінансового кредиту
Уряду ФРН;



розробка меморандуму про взаємодію в енергетичній сфері.
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УКРАЇНСЬКО-ІСПАНСЬКА КОМІСІЯ


домовленість про оновлення змісту статті 7 (Перекази) Угоди між Україною та

- домовленість
про оновлення змісту статті 7 (Перекази) Угоди між
Іспанією про сприяння та взаємний захист інвестицій;
Україною та Іспанією про сприяння та взаємний захист інвестицій,
 - можливість
розробка нового
Меморандуму
про взаєморозуміння
між Державним
підписання
нового Меморандуму
про взаєморозуміння
між
підприємством
“Український
науково-дослідний
і
навчальний
центр
проблем
Державним підприємством “Український науково-дослідний і
стандартизації, сертифікації і якості” та Іспанською асоціацією зі стандартизації;
навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації і якості” (ДП
“УкрНДНЦ”)
домовленістьта про
укладення
Меморандуму
про взаєморозуміння
щодо
Іспанською
асоціацією
зі стандартизації
(UNE),
співробітництва
у сфері
туризму; Меморандуму про взаєморозуміння щодо
- домовленість
про
підписання
у сфері
туризму;
співробітництва
домовленість про
укладення
Меморандуму про співробітництво у сфері морських
- домовленість
про укладення Меморандуму про співробітництво у сфері
портів;
морських портів,
 співпраця в процесі реалізації укладення договору купівлі-продажу одиниць
- співпраця у процесі реалізації укладення договору купівлі-продажу
встановленої кількості між Урядом Іспанії та Урядом України, підписаного 25
одиниць
встановленої кількості між Урядом Іспанії та Урядом України,
листопада 2009 року відповідно до статті 17 Кіотського протоколу за Схемою
підписаного
25 листопада
2009
року
відповідно до статті 17 Кіотського
зелених інвестицій,
пов'язаної
з цим
договором.
протоколу за Схемою зелених інвестицій, пов'язаної з цим договором.

УКРАЇНСЬКО-КОРЕЙСЬКА КОМІСІЯ


розпочато діалог щодо фінансування проекту в Україні за участі Фонду розвитку
економічного співробітництва з Республікою Корея;



домовлено про вивчення можливостей щодо спільного виробництва транспортних
засобів (співпраця “POSCO Daewoo” з ПрАТ “Єврокар”), налагодження співпраці у
сфері залізничного машинобудування з Республікою Корея.

УКРАЇНСЬКО-ІНДІЙСЬКА КОМІСІЯ


проведено бізнес-місію представників ділових кіл Індії в Україну (червень 2018),
візит представників ділових кіл України до Республіки Індія (лютий 2019);



ініційовано звернення української сторони щодо надання українським
підприємствам спеціального статусу для скасування вимоги щодо надання
тендерної застави, застави дотримання зобов'язань, банківських гарантій
виконання зобов'язань поставки і гарантій супроводу у рамках участі українських
суб’єктів господарської діяльності у тендерах в Республіці Індія;



обговорено можливість реалізації проектів у сфері авіаційної промисловості, а саме
можливість ДП “АНТОНОВ” виробляти для авіакомпаній Індії високоефективні
регіональні літаки сімейства Ан-148 та Ан-158 у рамках Урядової програми розвитку
повітряних перевезень між малими містами Республіки Індія, а також надавати
послуги з перевезення високогабаритних вантажів;



створено робочу групу з питань сільського господарства з метою врегулювання
питань тарифного захисту на імпорт української продукції; визнання індійською
стороною українських сертифікатів якості на продовольчі товари.
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УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКА КОМІСІЯ


інтенсифікація переговорного процесу щодо укладання Угоди про вільну торгівлю
між Україною та Туреччиною;



розгляд ініціативи розвитку взаємовигідних торговельних відносин на теренах
Туреччини – Катару – Азербайджану – Грузії – України;



реалізація в Україні проектів у рамках програм технічної допомоги Турецького
агентства співробітництва та координації (ТІКА).

УКРАЇНСЬКО-ЕМІРАТСЬКА КОМІСІЯ


активізація інвестиційного співробітництва (прикладом успішного співробітництва
між Україною та Об'єднаними Арабськими Еміратами став вихід DP WORLD GROUP
на український ринок у січні 2018 р.);



підготовка до участі України у Всесвітній виставці “Експо – 2020” (20.10.2020 –
10.04.2021, м. Дубай).

УКРАЇНСЬКО-ЄГИПЕТСЬКА КОМІСІЯ


відновлення діалогу після десятирічної перерви між Україною та Єгиптом:
активізація співпраці у напрямі реалізації програм реконструкції та удосконалення
виробничих потужностей у державному секторі Єгипту за участю українських
консорціумів/компаній;



розпочато діалог щодо розвитку взаємовигідного співробітництва у галузі
промисловості, у т. ч. у машинобудуванні, металургії, суднобудуванні,
авіабудуванні, судноремонті.

УКРАЇНСЬКО-САУДІВСЬКА КОМІСІЯ


конкретизовано напрями подальшого
торговельно-економічних відносин;



підтверджена готовність щодо реалізації спільних довгострокових проектів у
сферах, що становлять взаємний інтерес (виготовлення Ан-132Д, сільського
господарства, інвестиційної співпраці).

розвитку

українсько-саудівських
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СУМІЖНІ ЗАХОДИ

23-24.04. 2018, м. Сеул

Візит Першого віце-прем’єр-міністра України
– Міністра економічного розвитку і торгівлі
С. Кубіва до Республіки Корея
11.06.2018, м. Прага

Бізнес-форум в рамках Восьмого
засідання Українсько-чеської Комісії

12.06.2018, м. Прага

23 - 24.10.2018
Зустріч Першого віце-прем'єр-міністра
України – Міністра економічного розвитку і
торгівлі С. Кубіва з Торговим
представником США Р. Лайтхайзером та
заступником Міністра торгівлі США
Г. Капланом

Двостороння зустріч Співголови Українськочеської Комісії, Віце-прем’єр-міністра України
В. Кістіона з Прем’єр-міністром Чеської
Республіки А. Бабішем

25-26.10.2018, м. Гомель

Перший форум регіонів України та
Республіки Білорусь

5-10.11.2018, м. Шанхай, Пекін
Візит Першого віце-прем’єр-міністра України
– Міністра економічного розвитку і торгівлі
С. Кубіва на Міжнародну виставку “China
International Import Expo 2018”

29.11.2018, м. Берлін

Третій українсько-німецький
інвестиційний бізнес-форум
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ПРІОРИТЕТИ НА 2019 РІК

01

Подальший розвиток інструменту СМК з орієнтацією на країни
Африки, Близького та Середнього Сходу.

02

Максимальне використання СМК в якості додаткового механізму
для просування інтересів промислових виробників, що постраждали
внаслідок торговельної агресії РФ.

03

Застосування практики поєднання проведення засідань СМК із
заходами форматів В2В та В2G.

04

Застосування опцій проведення СМК у форматі зустрічей голів СМК.

05

Перегляд принципів функціонування СМК з державами-членами ЄС
із врахуванням положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї
сторони, та ЄС, Європейським співтовариством з атомної енергії і
їхніми державами-членами, з іншої сторони.
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