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Вітання Президента України
Петра Порошенка

CUFTA Granted Royal Assent
n JUNE 2, 2017. OTTAWA. The Ukrainian Canadian Congress (UCC) welcomes the granting of Royal Assent to
the act implementing the Canada Ukraine Free Trade Agreement (CUFTA).
The Right Honourable David Johnston, Governor General of Canada, signed the CUFTA Implementation Act
(C-31) on June 1.
"This historic agreement is a winwin for both Canada and Ukraine. I
congratulate everyone who worked for
its adoption," stated Paul Grod, National President of the UCC. "This deal

will provide significant new opportunities for both Canadian and Ukrainian investors and businesses, and will
further stimulate economic growth in
Ukraine and Canada."
The Canada-Ukraine Free Trade Agreement will enter into force 30 days
after the exchange of ratification documents.
UCC Media Contact:
Orest Zakydalsky
Telephone: (613) 232-8822
Email: ucc@ucc.ca
Website: www.uc

n Вітаю українців iз ухваленням ще
одного важливого для України рішення.
Сьогодні після згоди Палати громад та Сенату Генерал-губернатор
Канади скріпив своїм підписом Угоду про вільну торгівлю між Україною та Канадою. З урахуванням
ратифікації нідерландським Сенатом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС це рішення має більш,
ніж символічне значення.
Канада, і Нідерланди фактично
синхронно зробили рішучий крок
на шляху до формування трикутника вільної торгівлі Україна-Канада-

ЄС. Після завершення всіх формальних процедура цей трикутник
об'єднає три регіони на двох континентах на основі спільної відданості ліберальним цінностям та ідеям.
Для України, ці рішення є свідченням результативності проведених нами реформ. Це найкращий
стимул для нас посилювати динаміку внутрішніх перетворень. А для
наших міжнародних партнерів—
потужний сигнал щодо змін в Україні та відкрите запрошення до взаємовигідної співпраці в інтересах
миру, стабільності та безпеки.

Україна вже вичерпала квоту
на безмитний експорт пшениці
до Євросоюзу
n Тарифна річна квота Євросоюзу
на імпорт української пшениці вичерпана повністю. На поточний момент вкраїни ЄС поставлено 960 тисяч тонн пшениці або 100% від обсягу квоти.
Україна повністю вичерпала річну квоту на 2017 рік на безмитний
експорт пшениці в країни Європейського Союзу, повідомила пресслужба асоціації "Українська аграрна конфедерація" (УАК) з посиланням на дані аналітичного агентства
"Зерно-Онлайн". "Тарифна річна квота Євросоюзу на імпорт української
пшениці вичерпана повністю. На поточний момент в країни ЄС поставлено 960 тисяч тонн пшениці або
100% від обсягу квоти",—йдеться в
повідомленні. Прес-служба додала,
що річна квота на імпорт пшениці з
інших третіх країн (2,38 мільйона
тонн) обрана лише на 7,4% (177,2
тисячі тонн). В УАК нагадали, що 1
червня Європейський парламент
підтримав пропозицію Єврокомісії
про збільшення квот на безмитний
експорт низки українських товарів.
Зокрема, квоти на поставки української кукурудзи будуть збільшені на
650 тисяч тонн, ячменю—на 350 тисяч тонн, круп і обробленого зерна
— на 7.8 тисячі тонн, вівса—на 4 тисяч тонн, меду—на 3 тисячі тонн, виноградного соку—на 500 тонн. Однак євродепутати не підтримали підвищення квот на експорт пшениці,
сечовини та оброблених томатів з
України. Як повідомляв УНІАН, Україна вже повністю вичерпала квоти
на безмитний експорт по шести гру-

пах товарів: мед, цукор, крупи та борошно, виноградний та яблучний
соки, кукурудза і оброблені томати.
Також закрита основна квота на другий квартал з експорту курятини.
Наголошується, що подібна тенденція спостерігалася і минулого
року. За даними Міністерства аграрної політики і продовольства, на
даний час обсяг квоти на експорт на
ринок ЄС українських оброблених
томатів становить 10 тисяч тонн, меду—5,2 тисячі тонн, цукру—20 тисяч тонн, круп та борошна—6,6 тисячі тонн, виноградного та яблучного соків—12 тисяч тонн, куку рудзи—400 тисяч тонн, вівса—4 тисяч
тонн, м'яса птиці—16,8 тисячі тонн.
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня
поточного року. За даними представництва ЄС, український експорт до
Європейського Союзу в 2016 році виріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі.
—Детальніше читайте на УНІАН:
https://economics.unian.ua/agro/19566
16-ukrajina-vje-vicherpala-kvotu-nabezmitniy-eksport-pshenitsi-do-evrosoyuzu.html

60th CYC Convention will be held in Winnipeg August 10-13, 2017
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