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n JUNE 2, 2017. OTTAWA. The Uk -
rain ian Canadian Congress (UCC) wel -
comes the granting of Royal Assent to
the act implementing the Canada Uk -
raine Free Trade Agreement (CUFTA).
The Right Honourable David Johns -
ton, Governor General of Canada, sign -
ed the CUFTA Implemen tation Act
(C-31) on June 1.

"This historic agreement is a win-
win for both Canada and Ukraine. I
congratulate everyone who worked for
its adoption," stated Paul Grod, Na -
tion al President of the UCC. "This deal

will provide significant new opportu-
nities for both Canadian and Ukrain -
ian investors and businesses, and will
further stimulate economic growth in
Ukraine and Canada."

The Canada-Ukraine Free Trade Ag -
re ement will enter into force 30 days
after the exchange of ratification docu-
ments. 
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Вітання Президента України 
Петра Порошенка
n Вітаю українців iз ухваленням ще
одного важливого для України рі -
шення.

Сьогодні після згоди Палати гро -
мад та Сенату Генерал-губерна тор
Ка нади скріпив своїм підписом Уго -
ду про вільну торгівлю між Ук ра -
їною та Канадою. З урахуванням
ратифікації нідерландським Сена -
том Угоди про асоціацію між Ук -
раїною та ЄС це рішення має більш,
ніж символічне значення.

Канада, і Нідерланди фактично
синхронно зробили рішучий крок
на шляху до формування трикут ни -
ка вільної торгівлі Україна-Ка на да-

ЄС. Після завершення всіх фор ма -
льних процедура цей трикутник
об'єднає три регіони на двох кон -
тинентах на основі спільної відда -
но сті ліберальним цінностям та іде -
ям.

Для України, ці рішення є свід -
чен ням результативності проведе -
них нами реформ. Це найкращий
сти мул для нас посилювати дина -
міку внутрішніх перетворень. А для
наших міжнародних партнерів—
потужний сигнал щодо змін в Ук ра -
їні та відкрите запрошення до взає -
мо вигідної співпраці в інтересах
ми ру, стабільності та безпеки.

Україна вже вичерпала квоту 
на безмитний експорт пшениці 
до Євросоюзу
n Тарифна річна квота Євросоюзу
на імпорт української пшениці ви -
чер пана повністю. На поточний мо -
мент вкраїни ЄС поставлено 960 ти -
сяч тонн пшениці або 100% від об -
сягу квоти. 

Україна повністю вичерпала річ -
ну квоту на 2017 рік на безмитний
ек спорт пшениці в країни Євро пей -
ського Союзу, повідомила прес-
служба асоціації "Українська аграр -
на конфедерація" (УАК) з посилан -
ням на дані аналітичного агентства
"Зерно-Онлайн". "Тарифна річна кво -
та Євросоюзу на імпорт укра їн ської
пшениці вичерпана повніс тю. На по -
точний момент в країни ЄС по став -
лено 960 тисяч тонн пше ниці або
100% від обсягу квоти",—йде ть ся в
повідомленні. Прес-служ ба до да ла,
що річна квота на імпорт пше ниці з
інших третіх країн (2,38 міль йона
тонн) обрана лише на 7,4% (177,2
ти сячі тонн). В УАК на га дали, що 1
червня Європейський парла мент
під тримав пропозицію Євро ко місії
про збільшення квот на без митний
експорт низки українсь ких то варів.
Зокрема, квоти на пос тавки укра їн -
сь кої кукурудзи будуть збіль шені на
650 тисяч тонн, ячме ню—на 350 ти -
сяч тонн, круп і об робленого зерна
— на 7.8 тисячі тонн, вівса—на 4 ти -
сяч тонн, меду—на 3 тисячі тонн, ви -
но градного соку—на 500 тонн. Од -
нак євродепутати не підтримали під-
вищення квот на експорт пше ни  ці,
сечовини та об ро блених тома тів з
України. Як пові дом ляв УНІАН, Ук -
раїна вже пов ніс тю вичерпала кво  ти
на безмитний експорт по ше с ти гру -

пах товарів: мед, цукор, кру пи та бо -
рошно, ви ноградний та яб луч ний
со ки, куку рудза і оброблені то мати.
Також за крита основна кво та на дру -
гий квар тал з експорту ку ря ти ни.

Наголошується, що подібна тен -
денція спостерігалася і минулого
ро  ку.  За даними Міністерства агра -
р  ної політики і продовольства, на
да ний час обсяг квоти на експорт на
ринок ЄС українських оброблених
то матів становить 10 тисяч тонн, ме -
ду—5,2 тисячі тонн, цукру—20 ти -
сяч тонн, круп та борошна—6,6 ти -
сячі тонн, виноградного та яблуч -
ного соків—12 тисяч тонн, куку руд -
зи—400 тисяч тонн, вівса—4 тисяч
тонн, м'яса птиці—16,8 тисячі тонн. 

Зона вільної торгівлі між Украї -
ною та ЄС набула чинності з 1 січня
поточного року. За даними пред став -
ництва ЄС, український експорт до
Європейського Союзу в 2016 році ви -
ріс на 3,7%, що демонструє ефек -
тивність зони вільної торгівлі. 

—Детальніше читайте на УНІАН:
https://economics.unian.ua/agro/19566
16-ukrajina-vje-vicherpala-kvotu-na-
bez mitniy-eksport-pshenitsi-do-evro so -
yuzu.html

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