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Європарламент надав Україні
додаткові торговельні преференції

n Квоти на томати, пшеницю, куку рудзу та мед будуть збільшені, але
не в тому обсязі, як раніше це пропонувалося Єврокомісією.
У Європейському парламенті підписано рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій.
Як передає власний кореспондент УНIАН, церемонія підписання
відбулася у Страсбурзі в кімнаті
протоколу Європарламенту.
Документ підписали президент
Європейського парламенту Антоніо
Таяні та заступник міністра з питань
справ Євросоюзу головуючої у ЄС
Естонії Матті Маасікас (Matti Maasikas).
На церемонії також був присутній доповідач Європарламенту з даного питання Ярослав Валеса.

Документ ще має бути оприлюднений в Офіційному журналі ЄС,
після чого він набере чинності. Очікується, що це станеться наприкінці вересня.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня
Рада Європейського Союзу затвердила рішення надати Україні додаткові торговельні преференції.
Відповідно до досягнутих домовленостей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу і мед будуть збільшені, але не в тому обсязі, як раніше це
пропонувалося Єврокомісією.
Сечовину з пропозицій виключено. Зокрема встановлені наступні
річні квоти: для меду—2,5 тисячі
тонн, томатів оброблених—3 тисячі
тонн, пшениці—65 тисяч тонн, куку рудзи—625 тисяч тонн, ячміня—
325 тисяч тонн. Преференції будуть
введені на строк до трьох років, як
доповнення до Угоди щодо поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі.
УНІАН:
https://www.unian.ua/eurobusiness/21
32151-evroparlament-virishiv-nadatiukrajini-dodatkovi-torgovelni-preferentsiji.html

Американське вугілля в Україні: у
Міненерго розповіли, скільки ще тонн
прибуде до кінця року
n Перша партія американського вугілля для «Центренерго» становила
80 тис. тонн, всього до кінця року плануються поставки до 600 тис. тонн.
Перша партія американського вугілля для державної компанії «Центренерго», доставлена в порт «Южний»
Одеської області 12 вересня, становить 80 тис. тонн, а до кінця року
планується поставка до 600 тис. тонн
вугілля з США для забезпечення
безперебійної роботи держкомпанії
в опалювальний сезон.
Про це повідомила журналістам
заступник міністра енергетики та вугільної промисловості Галина Карп
після засідання уряду.
«Наскільки я знаю, 80 тис. тонн ...
За інформацією, яка в мене є, плануються поставки до 600 тис. тонн»,—
сказала Карп.
Як повідомляв УНІАН, Україна
почала відчувати гострий дефіцит
енергетичного вугілля з літа 2014
року, коли внаслідок військових дій
на сході країна повністю втратила
контроль над частиною Донбасу, де
розташовано більшість шахт. Після
цього країна почала імпортувати це
вугілля з ПАР. Так, у 2016 році пос-

тавки вугілля антрацитної групи з
ПАР здійснювала приватна компанія ДТЕК і державна «Центренерго».
На початку лютого 2017 року міністр енергетики Ігор Насалик заявив, що українські компанії ведуть
переговори з іноземними партнерами про імпорт 1 млн тонн антрациту із США.
Наприкінці липня 2017 року одна з найбільших українських енергокомпаній "Центренерго" уклала з
американською компанією XCoal
Energy & Resources контракт на поставку до кінця цього року 700 тис.
тонн антрациту. Вранці 13 вересня
порт «Южний» прийняв балкер з
енергетичним вугіллям з США для
потреб "Центренерго".
УНІАН: https://economics.unian.ua
/energetics/2131899-amerikanske-vuginyav-ukrajini-u-minenergo-rozpovili-skilkische-tonn-pribude-do-kintsya-roku.html
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Новий директор ФБР "не виявив
жодного запаху втручання" Росії у
вибори президента США

Крістофер Рей / REUTERS
n Новий директор ФБР вперше висловився публічно після того, як був
затверджений на посаду.
Директор Федерального бюро
розслідувань (ФБР) Крістофер Рей
заявив у четвер, що він "не виявив
жодного запаху втручання" Росії у
президентські вибори 2016 року.
Як передає Renters, про це він сказав, коментуючи хід розслідування
щодо російського втручання.
Висловлюючись публічно вперше після того, як він був затверджений головою ФБР, він також повідомив аудиторії на Саміті з питань

розвідки та національної безпеки,
що довіряє Роберту Мюллеру, спеціальному прокурору, який розслідує
ймовірні зв'язки президента США
Дональда Трампа з Росією під час
виборів.
Як повідомляв УНІАН, у травнi
президент США Дональд Трамп несподівано звільнив голову ФБР
Джеймса Комі, який займався розслідуванням можливих зв'язків членів передвиборчого штабу Трампа з
Росією. Адміністрація президента
США заперечує, що звільнення пов'язане із цим розслідуванням.
Ще до свого звільнення голова
ФБР Джеймс Комі назвав Росію найбільшою загрозою з усіх на Землі,
виходячи з її намірів і можливостей.
8 червня Комі під час виступу на засіданні комітету з розвідки Сенату
США заявив, що не сумнівається у
російському втручанні в президентські вибори в Сполучених Штатах у
2016 році.
УНІАН:https://www.unian.ua/world
/2121941-noviy-direktor-fbr-ne-viyaviv
-jodnogo-podihu-vtruchannya-rosiji-uvibori-prezidenta-ssha.html

Порошенко та Яценюк домовляються
про об'єднання у єдину партію для
участі у виборах - ЗМІ
n Хто має очолити новостворену партію, досі не домовилися. Не виключають, що голів може бути кілька.
Уже кілька тижнів команди Петра
Порошенка й Арсенія Яценюка веду ть переговори про об'єднання у єдину партію для участі у виборах. Про
це повідомляє "Українська правда".
Ядро нової партії можуть скласти
генпрокурор Юрій Луценко, голова
Верховної Ради Андрій Парубій, секретар РНБО Олександр Турчинов,
прем'єр-міністр Володимир Гройсман, міністр внутрішніх справ Арсен
Аваков і екс-прем'єр Арсеній Яценюк.
Хоча в Парубія нібито є застереження.
Головним ідеологом об'єднання
"Блоку Петра Порошенка" й "Народ-

ного фронту" називають Турчинова.
Озвучена у квітні ідея єдиної партії ожила з початком нового політичного сезону. Проте переговори, за даними джерел, йдуть повільно і складно.
продовження на стор.3

NOTICE
On Aug. 10, 2017 Trident Press Inc. held a shareholders’ meeting.
Where a new board was elected and a motion for an orderly transition
in operations was approved.
In the meantime until further developments…from the Main St. location
• Holos will still be published.
• Parcel service particularily to the Ukraine will be maintained and
• Book store has merchandise for sale
In short Trident Press is alive and well.
Fax: (204) 586-3618

E-mail: presstr@mts.net
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