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НОВИНИ З УКРАЇНИ

НАТО продовжить політичнo та
Ще трохи: Порошенко сподівається
на безвізовий режим з ЄС цього літа практично підтримувати Україну
- заступник генсека альянсу

n Як передає кореспондент УНІАН,
про це він сказав на спільній пресконференції з прем'єр-міністром
Грецької Республіки Алексісом Ципрасом в Києві. «Я високо ціную
підтримку глави грецького уряду в
питанні якнайшвидшого запровадження безвізового режиму (між Україною та ЄС). Ми сьогодні проговорили, що це прискорить український туризм до Греції»,—сказав
президент. «Бажано, і ми домовились координувати наші зусилля,
щоб це відбулося, і українці мали
можливість подорожувати (до країн ЄС без віз—УНІАН) вже цього
літа. Пан прем’єр-міністр це підтримав»,—додав Порошенко. «Для
грецьких туристів буде особливо цікаво побачити Київ, Маріуполь та
Одесу, яка історично пов'язана з
Грецією»,—наголосив глава держави. Як повідомляв УНІАН, 15 гру-

дня 2016 року Європарламент схвалив пропозиції про механізм тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄС з третіми країнами. Рішення ще має бути затверджено Радою ЄС. Читайте також
Рішення про дату запровадження
безвізового режиму з ЄС для українців прийматиметься в рамках
міжінституційних переговорів Єврокомісії, Євроради та Європарламенту. Міністр закордонних справ
Павло Клімкін заявляє, що скасування віз для громадян України може відбутися навесні 2017 року. 14
січня голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг
Мінгареллі заявив, що очікує на
офіційне схвалення механізму тимчасового призупинення дії безвізового режиму ЄСз третіми країнами
у лютому-березні.
—Джерело: УНІАН

Порошенко розкритикував позицію
посла Німеччини: не можна
порівнювати окупацію Донбасу
і ситуацію в НДР

Президент нагадав, що виведення російських окупантів є необхідною умовою для
проведення виборів / УНІАН.

n Президент України Петро Порошенко заявляє, що не можна порівнювати окупацію Донбасу російською армією та ситуацію в Німецькій Демократичній Республіці.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час
спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Грецької Республіки
Алексісом Ципрасом у Києві. «Не
можна порівнювати окупацію сходу
України російської армією і ситу-

ацію в НДР. Одна справа, коли іноземні війська присутні за згодою
держави, що приймає. Можна провести паралелі із російською базою
в Севастополі. Ми багато разів проводили вибори, коли російські війська з дозволу України були присутні на базі в Севастополі»,—заявив
президент. «Є абсолютно неприйнятним, коли окупаційні війська
спробують просунути проведення
виборів під дулами автоматів. Не-
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n Заступник генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявляє,
що альянс продовжуватиме надання Україні політичної та практичної
підтримки.
Про це вона заявила в Брюсселі
після зустрічі з прем'єр-міністром
України Володимиром Гройсманом,
передає власний кореспондент УНІАН. За словами Геттемюллер, Україна продовжує свій шлях реформ та
веде боротьбу з корупцією у важких
умовах. «Прем'єр-міністр і я мали
ду же серйозне обговорення продовження процесу реформ в Україні. Я
віддаю шану вашим зусиллям. Я закликаю Україну просуватися вперед
в таких реформах. НАТО буде продовжувати надавати політичну та
практичну підтримку Україні»,—
наголосила заступник генсека альянсу. Вона зазначила, що така допо-

Флаг НАТО / REUTERS

мога надається через пакет допомоги і трастові фонди, НАТО також
підтримує регіональну програму
безпеки у повітрі, допомагає у питанні гарантування безпеки, реформуванні інституцій у сфері безпеки.
«Це дозволить Україні захистити
себе та протистояти у гібридній війні»,—переконана Геттемюллер.
—Джерело: УНІАН

Україна потребує проведення пенсійної
реформи - представник МВФ
n Влада України погодилася з необхідністю проведення пенсійної реформи, щоб забезпечувати гідні
пенсії та збалансувати бюджет Пенсійного фонду
Україна гостро потребує проведення пенсійної реформи, яка дозволить оновити всю пенсійну систему в країні, і в цьому сенсі підвищення пенсійного віку або пенсійного стажу—один з механізмів реформи. Про це в ході традиційного
брифінгу у Вашингтоні сказав голова Департаменту зовнішніх зв'язків Фонду Джеррі Райс. "Влада України погодилася з необхідністю проведення пенсійної реформи, щоб
забезпечувати гідні пенсії і збалансувати бюджет Пенсійного фонду.
Пенсійна система має бути зрозумілішою, прозорішою",—зазначив він.
Як повідомляв УНІАН, уряд наполягає на проведенні пенсійної реформи в Україні, оскільки накопичені дисбаланси не дозволяють виплачувати гідні пенсії громадянам і

при цьому вимагають значних бюджетних вливань. Разом з тим, ключовим завданням пенсійної реформи уряд називає скорочення дефіциту бюджету Пенсійного фонду.
Проведення пенсійної реформи також є частиною програми реформ,
схваленої МВФ. Разом з тим у Меморандумі, підписаному між урядом України і керівництвом Фонду
у вересні 2016 року, немає жорсткої
норми про підвищення пенсійного
віку, але є рекомендація скорочувати дефіцит Пенсійного фонду, оскільки на поточний момент він покривається за рахунок бюджетних
асигнувань. У бюджеті Пенсійного
фонду на 2017 рік дотація з держбюджету перевищує 140 мільярдів
гривень. Діалог з МВФ з цього питання триває. На даний момент уряд
та МВФ розробляють модель пенсійної реформи, не передбачає обов'язкового підвищення пенсійного
віку.

прийнятним, не відповідаючи законодавству, під умовами окупації, є
незаконний референдум в Криму,
який проводився (у березні 2014
року) за присутності десятків тисяч
військ РФ. Так само неможливим
ми вважаємо проведення виборів за
присутності військ (на Донбасі)»,—
наголосив Порошенко. Як повідомляв УНІАН, раніше в інтерв’ю виданню РБК-Україна посол Німеччини в Україні підтвердив наявність
німецько-французького варіанту
«дорожньої карти» реалізації Мінських угод. Він не став вдаватися в
його конкретику, але навіть загальні
тези дають підставу вважати, що
цей варіант не буде беззастережно
сприйнятий в Україні. Зокрема дипломат припустив, що вибори на
окупованій частині Донбасу можу ть відбутися за присутності там російської армії. Усе, за його словами,

залежатиме від умов, за якими ці
вибори будуть проводитися. Пізніше Райхель пояснив, що говорив
про створення необхідних умов для
проведення виборів на Донбасі, коли припускав, що вибори на окупованій частині Донецької й Луганської областей можуть відбутися за
присутності там російської армії. 7
лютого Райхеля запросили до МЗС
України, де йому було наголошено
на неприпустимості проведення
виборів на окупованих територіях
Донбасу заприсутності російських
окупаційних військ. В МЗС Німеччини згодом заявили, що проведення будь-яких місцевих виборів на
Донбасі можливе лише згідно з
положеннями Мінських домовленостей та тільки після того, як
обидві сторони погодять відповідні
умови цих вибор.
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