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"Не відповідає необхідним критеріям" Байден попередив Порошенка про
ризик зняття санкцій ЄС з Росії

n Канада не розглядатиме можливість скасування віз для громадян
України у найближчій перспективі.
Про це йдеться у листі міністра
імміграції, громадянства та біженців Канади Джона Маккалума у відповідь на електронну петицію, яка
була представлена у Палаті громад
Канади 6 червня 2016 року. Читайте
також ЄС у жовтні скасує візи для
України—єврокомісар.
"Враховуючи важливість відносин Канади з Україною, посадовці
уважно стежать за міграційними
тенденціями та ситуацією в Україні.
На даний момент Україна не відповідає необхідним критеріям, які Канада застосовує для оцінки відповідності щодо скасування віз. Як результат, департамент (імміграції та
громадянства—УНІАН) не має планів офіційно переглядати візові вимоги до України" у найближчій пер-

спективі",—йдеться у листі. Як повідомляв УНІАН, у 2015 році Канада почала впроваджувати видачу
українцям багаторазових віз терміном дії на 10 років. 11 липня 2016
року президент України Петро Порошенко після переговорів з прем'єр-міністром Канади Джастіном
Трюдо в Києві повідомив про досягнення домовленості про початок
негайних консультацій між Україною та Канадою щодо візової лібералізації. 25 серпня посол Канади в
Україні Роман Ващук заявив, що
про запровадження Канадою безвізового режиму для громадян України поки що мова нейде.
—Джерело:УНІАН
http://www.uman.ua/politics/
1532211-ne-vidpovidae-neobhidnimkriteriyam-kanada-vidmovilasskasovuvati-vizi-dlya-ukrajintsivnayblijchim-chasom.html

МВФ хоче обговорити з
Україною бюджет і реформу
пенсійної системи
n Міжнародний валютний фонд
(МВФ) планує обговорити з владою
України проект держбюджету-2017
і реформу пенсійної системи.
Про це заявив представник МВФ
в Україні Жером Ваше, передають
Українські Новини.
"Є низка питань, які також важливо обговорити, щоб розглянути
поточний стан справ. Потрібно обговорити бюджет на наступний рік,
потрібно зрозуміти, яка буде реформа пенсійної системи, про яку
вже ми говорили",—сказав він.
Ваше зазначив, що МВФ планує
обговорити реформи у фінансовому і банківському секторі, а також
продовження реформ в енергетичному секторі.

Як повідомлялося, Міжнародний
валютний фонд заявляє про отримання від української влади гарантій щодо проведення реформ. Нагадаємо, раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що МВФ вимагає від України
проведення пенсійної реформи для
отримання наступного траншу.
Серед вимог: поступова зміна
пенсійного віку, встановлення єдиного принципу пенсійного забезпечення без надання пільг для якихнебудь професій (крім військових),
розширення бази для внесків у систему соціального забезпечення,
встановлення справедливого податкового режиму для пенсій.
14 вересня Міжнародний валютний фонд вирішив виділити Україні
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n Віце-президент США Джо Байден
закликав президента Петра Порошенка активніше проводити політичні та економічні реформи, інакше є ризик, що деякі країни Євросоюзу знімуть санкції з РФ. Про це
Байден сказав в ході виступу в Раді з
міжнародних відносин в Нью-Йорку, передає Reuters. "Ми знаємо, що
якщо вони (українці) дадуть привід
ЄС, є, принаймні, п'ять країн, які прямо зараз можуть сказати:" Ми хочемо "вийти" з санкцій проти Москви",—заявив Байден.
Віце-президент США повідомив,
що з початку кризи, він щотижня
дві-три години розмовляє по телефону з українським керівництвом,
закликаючи наполегливіше прово-

дити реформи, а також "продавлює"
в Німеччині, Франції та Італії ідею
не скасовувати санкції. Також, за
словами Байдена, на тлі кризи в Європі, яка викликаний наплавом мігрантів і Brexit, він попередив Порошенко про необхідність виконання мінських угод, щоб не допустити
звинувачень в їхньому провалі.

Marchuk on Minsk accords: better to
have imperfect agreement than nothing
n Marchuk on Minsk accords: better to
have imperfect agreement than nothing Ukrainian envoy to the Trilateral
Contact Group's security subgroup
Yevhen Marchuk has said that to understand the process and the essence of
the Minsk talks, everyone needs to say
goodbye to the illusory world. Photo
from UNIAN "Even when there is no
final decision yet about the end of war
in Donbas and the withdrawal of Russian troops, all steps, and agreements
on at least a partial "unloading" of the
front line should be implemented, as
they significantly reduce the number
of dead and wounded—both military
and civilians," Marchuk wrote on Facebook. "The Minsk agreements are really imperfect, and I have repeatedly criticized them, especially the Minsk-2.
There are critical situations, when it is
much better to have an imperfect agreement than to have nothing. Especially
when the other party is much stronger
than you," he said. "Russia does not
officially recognize itself as an aggressor state and does not recognize that its
regular forces are in the territory of
Ukraine. Russia does not accept and
will not accept for consideration any
draft contractual document, which will
have the slightest hint of its participation in the war in Donbas, as long as
Putin denies everything. However, no

deal on this issue has any real value
without the participation of Russia,"
Marchuk stressed. "It's hard to simply
accept or put up with the fact of what
has happened with Crimea and what is
happening now in Donbas. I cannot
accept this, either. But the goal of any
negotiations is a positive result for the
country. It is the result, and not only ultra-patriotic speeches. We had enough
of them during the negotiations. We
need cold, a bit cynical (as in wartime)
scalpel-like thinking, border persistence, and endurance of a horse. And most
importantly—we need a completely
realistic assessment of all the circumstances of the situation, under which
we've been working," Marchuk said.
—Source:UNIAN
http://www.unian.info/politics/
1543931-marchuk-on-minsk-accordsbetter-to-have-imperfect-agreementthan-nothing.html

третій транш у розмірі 1 млрд доларів за програмою розширеного фінансування EFF.
Спершу передбачалося, що третій транш становитиме 1,7 млрд доларів, що повинен був надійти в
країну ще в 2015 році.

Потім влада країни повідомляла,
що рішення про третій транш рада
директорів МВФ зможе прийняти в
червні поточного року. Через невиконання Україною всіх умов фонд
знизив розмір траншу з 1,7 млрд доларів до 1 млрд.
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