
Голова МВФ пояснила, чому затягується рішення щодо України:
Рада не прийняла всіх законів

n Рада директорів МВФ розгляне
українське питання після вико нан ня
всієї роботи щодо другого пере гля -
ду програми реформ—Лагард. 

REUTERS Рада  директорів  клю -
чо  во го кредитора України Міжна -
род ного валютного фонду оцінить
ви  ко нання Україною програми ре -
форм і ухвалить рішення про виді -
лення Києву третього кредитного
траншу за програмою EFF, схва ле ної
в березні минулого року, лише пі сля
того, як буде виконано всю ро боту
за поточними зобов'язан ня ми.

«Я віддаю належне владі України
в тому, що було зроблено за останні
два роки—в економіці, в соціальній
сфері. Разом із тим, ми не можемо

не розуміти, що багато рішень ще
по трібно ухвалити, й ухвалити їх
повинен парламент—Верховна Ра -
да»,—сказала Лагард, уточнивши,
що саме Верховна Рада має вико на -
ти зобов'язання за поточним—дру -
гим переглядом програми реформ
із МВФ.

«Це технічні моменти. Але їх теж
потрібно виконати. Робота має бути
зроблена,—сказала Лагард.—Вва -
жаю, що президент Порошенко і
новий прем'єр-міністр України (Во -
лодимир Гройсман—УНІАН) до -
кла дуть усіх зусиль, щоб фіналі зу -
вати роботу (за поточним етапом
спів праці—УНІАН)». 

Раніше директор Департаменту
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МОЗАЇКА НОВИН

Теракт у Ніцці: Порошенко приніс
квіти до посольства Франції 

n Україна пліч-о-пліч з французь -
ки ми партнерами готова докласти
всіх зусиль для боротьби з теро -
ризмом.

Як передає кореспондент УНІАН,
про це президент України Петро
По рошенко заявив журналістам
біля Посольства України у Франції в
Києві, куди прийшов вшанувати
пам'ять загиблих в результаті терак -
ту. Також В МЗС розповіли про ще
одного постраждалого у Ніц  ці ук -
раїнця.

«Я хочу запевнити, що Україна
пліч-о-пліч з нашими фран цузь -
кими братами партнерами готова
докласти всіх зусиль для боротьби з
тероризмом»,—сказав він.          

«Україна знає, що таке тероризм,
після російської агресії на сході на -
шої держави»,—додав президент.

За словами Порошенка, українці

готові зробити все, щоб припинити
терористичні атаки в Україні і по
всьому світу.

Як повідомляв УНІАН, увечері 14
липня вантажівка врізалася в на -
товп на Англійській набережній в
Ніц ці, де люди зібралися подиви ти -
ся на феєрверк з нагоди націона ль -
ного свята Франції—Дня взятгя Ба -
с тилії.

Вантажівка на швидкості про їха -
ла 2 км по присутніх на набережній
людях, перш ніж поліцейські за с -
трелили водія. За даними МВС
Фран ції, в резу льтаті теракту заги -
ну ли щонай мен ше 84 людини.

Серед загиблих—один громадя -
нин України. Також під час атаки бу -
ли поранені два українці.

У Франції у зв'язку .з терактом
16, 17 і 18 липня оголошені днями
на  ціональної жалоби.

HEADLINES: 100 OF "UKRAINIAN VOICE" NEWSPAPER
1910-2010

"UKRAINIAN VOICE – UKRAINSKIY HOLOS"
has celebrated its 100 anniversary—the longest serving Ukrainian

Canadian newspaper in Canada.

То mark this important occasion, the Board of Directors decided to redo, im prove
and add to the 90th anniversary video production, a modern version CD –DVD.
The new CD was produced by Stephen Kiz of KAS SYSTEMS and entire project
was co-ordinated by Dr. Roman Yereniuk and a team of eight members. The CD
is 74 minutes in length.
The CD production brings to life an institution that has been a mainstay in the
annals of the history of Ukrainian Canadians. In fact the CD portrays most of the
main periods, many of the key personalities and the major events in the life of the
community, as well as that of Canada and Ukraine. The UV is today one of the
primary archival sources for the study of the history of Ukrainians in Canada…
and yet it is still publishing issues for the
XXI century Ukrainian Canadians. A truly remarkable lifespan!!
Please purchase this CD for yourself and friends and consider placing it into the
libraries of major cities and towns, high schools, bilingual schools, parish and
community libraries as well as for relatives in Ukraine. The COST IS RELATI -
VELY LOW AND THESE CDS CAN BE BOUGHT AT REDUCED RATES IN
BULK. Organizations and parish boards can place bulk orders for their members
as well their kiosks and stands.
—one copy $12.00 and postage $2.00 = $14.00 (3 copies — $37.00, 5 copies —
$55.00, 10 copies — $108.00)
Please assist us in buying out the entire stock as soon as possible. Write us, phone
us or email us for further information

зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс
сказав, що Рада директорів МВФ
може зібратися для обгово рен ня ук -
раїнського питання, як і пла нувала,
до кінця липня або вже після тради -
ційних серпневих кані кул—у верес -
ні. При цьому МВФ у будь-якому ви -
падку не роз гляда тиме можливість
об'єднання кре дит них траншів, ви -
значених гра фі ком платежів. Україна,
в разі пози тивного рішення Ради ди -
ректорів фонду, отримає лише один
кре дит ний платіж, його розмір не
уточ ню ється.

Як повідомляв УНІАН, МВФ сх -
валив програму кредитування еко -
номіки України з використанням

механізму розширеного фінансу -
ван ня (Extended Fund Facility - EFF)
загальним обсягом 17,5млрд дол.
терміном на 4 роки в березні 2015
року. Перший транш за програмою
обсягом 5 млрд дол. Україна отри -
мала 13 березня, другий, на 1,7 млрд
дол.,—4 серпня 2015 року.

На поточний момент сторони уз -
годили всі питання щодо другого пе -
регляду програми реформ, об го -
воривши різні аспекти монетарної,
банківської, антикору її цінної полі -
тики, пенсійної реформи та прива ти -
зації. Разом із тим, власне мемо ран -
дум, що передбачає пода льші зобо -
в'язання сторін, поки не під пи сано.


