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               Забродець Тетяна 



Візит канадської делегації 

до України  



 Канада є однією з найрозвиненіших 
країн світу, а також входить до складу 
«Великої сімки».  

 Канада та Україна мають тісні стосунки, 
які ґрунтуються на історичному 
фундаменті більш ніж сторічного 
переселення українців до Канади.  

 У період з 1994 р. по 2012 р. Канада та 
Україна підписали безліч угод та 
меморандумів про взаєморозуміння, які 
охоплюють такі області, як торгівля, 
технічне та військове співробітництво, 
взаємну юридичну допомогу.  



Питання, важливі для 

обговорення 

1) Посилення співпраці в сфері АПК і посилення 
конкурентоспроможності на зовнішніх ринках. 

2) Вдосконалення законодавчої бази. 

3) Покращення інвестиційного клімату. 

4) Створення спільних с/г підприємств. 

5) Сприяння економічному розвитку України, так як 
АПК є перспективним і пріоритетним сектором 
економіки. 

6) Розвиток відносин між Канадою та Україною у 
подоланні перешкод для двосторонньої торгівлі 
та інвестицій.  



Склад канадської делегації 

 Міністр  міжнародної співпраці Канади 
Достойн Беверлі Дж. Ода, 

 дипломати та секретарі, 

 аташе з економічних питань, 

 фахівці у сфері АПК, 

 представників Конгресу українців 
Канади, 

  лідери канадсько-українського 
бізнесу, 

  учасники Ліги українських канадців.   



Представники української 

сторони 
 Міністр економічного розвитку і торгівлі 

України - Прасолов Ігор Миколайович  

 Міністр АПК Присяжнюк Микола 
Володимирович 

 В.о.директора Департаменту економічного 

співробітництва МЗС Данилейко 
Олександр Іванович  

 Фахівці у с/г галузі 

 Представники бізнесу. 



Загальна програма перебування 

канадської делегації в Україні 

1) Зустріч делегації (офіційна зустріч в 
аеропорту Києва) 



2) Ділова частина програми 

  Передбачається проведення ряд 
переговорів, як між 
дипломатичними представниками, 
так і між представниками бізнесу 
для вирішення конкретних питань 
щодо співпраці в сфері АПК 



3) Культурна програма 
 

  Спільне відвідання Київського 
оперного театру 



Ознайомлення делегації з 

визначними місцями і пам’ятками 

Києва  

Символ міста Києва  

Хрещатик  

 

 

Майдан Незалежності — центральна 
площа Києва 



 Собор Святої Софії 

 

 

  Михайлівський 
золотоверхий монастир 

 

 

 Музей історії  

 Києва 

 

 

 Національний музей  

історії України 

 



4) Поїздка по країні 

 Відвідання аграрних 

 господарств України 

 

 

 Зустріч з українськими 
бізнесменами 



5)Проводи делегації 

 Офіційний прийом для гостей 

 Вручення сувенірів з України 

 Висловлення побажання про 
майбутню співпрацю у такій 
пріоритетній сфері як АПК 

 Супровід до аеропорту 



 Співпраця з Канадою надасть 
можливість покращення розвитку 
АПК в Україні, використовуючи 
спільні зусилля і співпрацюючи у 
даній галузі для економічного 
розвитку нашої країни загалом. 



Дякую за увагу! 


