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Agenda of the Online Chamber Roundtable Discussion 

“Ukraine-United Kingdom Free Trade Agreement. 

Other Initiatives of the Ukrainian Government in 

Respect of Amending/Concluding New Free Trade 

Agreements” 

Порядок денний онлайн круглого столу Палати 

«Угода про вільну торгівлю між Україною та Великою 

Британією. Інші ініціативи Уряду України щодо 

внесення змін та укладення нових угод про вільну 

торгівлю» 

1. Brief overview of current negotiations on 

amending/concluding new free trade agreements: 

•  current stage of negotiations in respect of revision of the 

Deep and Comprehensive Free Trade Agreement (DCFTA) 

(e.g. which sections will be revised, which timelines will 

be applicable etc.); 

•  current stage of negotiations in respect of revision of the 

Canada-Ukraine Free Trade Agreement (CUFTA) (e.g. 

which sections will be revised, which timelines will be 

applicable etc.); 

•  current stage of negotiations with Turkey, Chile;  

• plans of the Ukrainian government on considering a 

possibility to conclude other Free Trade Agreements and 

with which countries, which timelines will be applicable.  

2. Introduction to the Free Trade Agreement with the UK 

(short economic review of expected results for both 

Ukraine and the United Kingdom). 

3. Regulatory aspects of the Agreement with the UK within 

the Free Trade aspect:  

•  liberalization of import duties: peculiarities, list of goods, 

transitional periods, etc. (for both Ukraine and the United 

Kingdom); 

•  tariff quotas list of goods and to which extend it will be 

applied (for both Ukraine and the United Kingdom). 

4. Practical aspects of the Agreement with the UK: 

•  brief overview of rules of origin application; 

•  peculiarities of obtaining the certificates of origin; 

• possible refusals to mutually accept the certificates of 

origin. 

5. Application of the Agreement with the UK in terms of 

the The pan-Euro-Mediterranean Regional Convention on 

preferential origin rules (Pan-Euro-Med) Convention 

usage. 

1. Короткий огляд поточних переговорів щодо внесення 

змін/укладення нових угод про вільну торгівлю:  

•  поточний етап переговорів щодо перегляду Поглибленої 

і всеохопної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС 

(DCFTA) (наприклад, які розділи будуть переглянуті, які 

часові рамки будуть застосовуватися);  

• поточний етап переговорів щодо перегляду Угоди про 

вільну торгівлю між Україною та Канадою (CUFTA) 

(наприклад, які розділи будуть переглянуті, які часові 

рамки будуть застосовуватися);  

•  поточний стан переговорів з Туреччиною, Чилі;  

•  чи розглядає Уряд можливість укласти інші угоди про 

зону вільної торгівлі і, якщо так, з якими країнами та у які 

терміни.  

2. Вступ до Угоди про вільну торгівлю між Україною та 

Великою Британією (короткий економічний огляд 

очікуваних результатів як для України, так і для Великої 

Британії).  

3. Регуляторні аспекти Угоди про вільну торгівлю між 

Україною та Великою Британією в рамках аспекту вільної 

торгівлі:  

• лібералізація імпортних мит: особливості, перелік 

товарів, перехідні періоди (як для України, так і для 

Великої Британії);  

•   перелік тарифних квот на товари та в якій мірі він буде 

застосовуватися (як для України, так і для Великої 

Британії).  

4. Практичні аспекти Угоди про вільну торгівлю між 

Україною та Великою Британією:  

•  короткий огляд застосування правил походження товару;  

• особливості отримання сертифікатів про походження 

товару;  

•  можливі відмови у взаємному прийнятті сертифікатів 

про походження товару.  

5. Застосування Угоди про вільну торгівлю між Україною 

та Великою Британією в частині використання 

Регіональної конвенції про пан-євро-середземноморські 

преференційні правила походження (Конвенції Пан-Євро-

Мед).  


