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Україна та Канада підписали угоду про зону вільної торгівлі
ності скасовуються торгові мита на
рибу, зернові, вина, соки, хлібобулочні вироби, а також на одяг, металопродукцію, комплектуючі та електротехніку. Протягом 3-7 років скасовуються мита на низку агропродукції, а також будівельні матеріали,
продукцію машинобудування, включаючи комплектуючі до літаків,
автомобілі та трактори. Крім того,
документ дає можливість українсь-

ким і канадським компаніям брати
участь у державних закупівлях обох
країн. 20 червня в Торонто відбувся
українсько-канадський діловий форум, який зібрав понад 400 учасників. Українська урядова делегація на
чолі з першим віце-прем'єр міністром Степаном Кубівим представила
основні досягнення уряду за останні
місяці, а також плани щодо подальшої дерегуляції та приватизації.

Канада очікує покращення співпраці
з Україною – Дж. Трюдо
n За данами Мінекономрозвитку,
ЗВТ полягатиме у знятті торгових
обмежень і повному скасуванню
торговельних мит на основні групи
товарів протягом пільгового періоду 3-7 років.
До Києва з візитом перебував прем'єр-міністр Канади
/ Фото УНІАН /
Україна і Канада підписали Угоду
про зону вільної торгівлі. Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася в Києві в присутності
президента України Петра Порошенка та прем'єр-міністра Канади
Джастіна Трюдо, який перебував в
Україні з дводенним візитом. Коментуючи підписання угоди, президент Порошенко наголосив, що Канада була і залишається надійним
партнером України у цей непростий
час.
«Хочу подякувати усьому канадському народові. Ви були разом з
нами,—сказав Порошенко.—Сьо-

годні зроблено великий крок—підписано Угоду про зону вільної торгівлі. Це зобов'язання протягом 7
років зняти 99% митних бар'єрів
для взаємної торгівлі. Це нові можливості для розширення ринків
збу ту. Ми не зупиняємося на цьому,
щоб розширити сфери дії угоди».
У свою чергу, прем'єр-міністр
Канади наголосив, що діалог з президентом Порошенком був надзвичайно конструктивним. «Підписана
угода дозволить значно посилити
взаємну торгівлю між країнами.
Документ відкриє нові ринки, і відкриє нові можливості для громадян
двох країн»,—зазначив Трюдо. За
розрахунками Міністерства економічного розвитку і торгівлі, зона вільної торгівлі являтиме собою
зняття торговельних обмежень і
повне скасування торгових мит на
основні групи товарів протягом пільгового періоду 3-7 років. Зокрема,
відразу після набуття угодою чин-

Канада поки допомагатиме Україні
підготовкою бійців – Трюдо
n Канада поки що зосереджується
на навчанні українських військових,
а не на постачанні зброї Україні.
Про це сказав прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком,
відповідаючи на запитання про готовність постачати зброю в Україну.
"Ми обговорювали багато речей,
і зокрема, наші умови співпраці у
військовій сфері. Перш за все, ми
думаємо про навчальну місію, яку
зараз проводить Канада, адже ми надаємо підтримку українським військовослужбовцям, щоб вони були
більш ефективними і змогли захищати від ворога, який посягає на українські території",—сказав Трюдо.

"Звісно, у майбутньому ми будемо продовжувати координування і
співпрацю з нашими міжнародними партнерами-союзниками. Різними шляхами ми хочемо продовжувати підтримку України, але зараз
ми зосереджені на питаннях місії
навчальної підготовки, особливо
вона добра для українських військовослужбовців",—додав він.
"Щодо іншого—ми будемо спостерігати за ситуацією і оцінювати,
як найкраще ми можемо підтримувати Україну. І ми будемо робити це,
підтримуючи дух співпраці й
дружби, що довго існував між нашими країнами",—зазначив прем'єр Канади,
—Олена Рощенко, УП
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n КИЇВ. 11 липня. УНН. Канада
очікує на покращення співпраці з
Україною і допомагатиме в ухваленні важких рішень. Про це сьогодні сказав Прем'єр-міністр Канадаи
Джастін Трюдо під час зустрічі з
Главою уряду України Володимиром Гроисманом, передає кореспондент УНН.
"Ми чекаємо з нетерпінням на
покращення нашої співпраці на
шляху до майбутнього",—наголосив він.
Дж. Трюдо підкрелсив, що Канада завжди залишатиметься з Україною, надаватиме підтримку і допомагатиме у прийнятті важких рішень.
Нагадаємо, Президент України
Петро Порошенко під час спільної

прес-конференції з Прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у
Києві повідомив, що Україна та Канада розпочнуть негайні консультації щодо лібералізації візового режиму між країнами.
—Джерело: УНН

Качинський назвав Волинську
трагедію геноцидом
n Голова правлячої партії Право і
справедливість Ярослав Качинський назвав події на Волині 19431944 років геноцидом.
Про це він заявив 11 липня у Варшаві, повідомляє Польське радіо.
"Ніколи не може бути так, щоб
такий злочин, скоєний проти поляків, та будь-який злочин такого
типу замовчували, релятивізували
чи називали поняттям менш суттєвим, ніж те, що вміщає слово геноцид. Це був геноцид, я ще раз хочу це чітко підкреслити. Проте я хочу також нагадати про тих українців, які в цей страшний час стали на
захист поляків. Дуже багато з них
заплатили за це своїм життям. Ми
пам'ятаємо про них і віддаємо їм
належне",—заявив Ярослав Качинський після покладання квітів до
пам'ятника "Волинського злочину".
Нагадаємо, 7 липня верхня палата польського парламенту ухвалила
постанову щодо Волинської трагедії.
У своїй резолюції сенатори закликають польський Сейм встаноFax: (204) 586-3618

вити 11 липня Національним днем
пам'яті жертв "геноциду, вчиненого
українськими націоналістами проти
громадян Другої Речі Посполитої".
Раніше повідомлялося, що Петро Порошенко поклав квіти до пам'ятника жертвам волинської трагедії, ставши на коліно перед ним.
Досі жоден з українських високопосадовців, що був з візитом у
Варшаві, не відвідував Волинський
сквер, де розташований пам'ятник.

E-mail: presstr@mts.net

web:ukrvoice.ca

