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Міднародний валютний фонд перерахував 3 млрд. дол. США Україні 

30 квітня 2014 року Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила нову спільну з 
МВФ програму “Стенд-бай” тривалістю 24 місяці на суму 17,1 млрд. USD. 7 травня перший транш 
за програмою у сумі 3,2 млрд. USD надійшов на рахунок Національного банку України, з яких 2 
млрд. USD буде використана на фінансування видатків державного бюджету. 

Кредит Міжнародного валютного фонду надається Україні за такими умовами: 

 відсоткова ставка складає 3 % річних; 

 ставка одноразової комісії (за резервування коштів) - 0,15 % (повертається пропорційно 
отриманих коштів); 

 ставка сервісного збору - 0,5 % від суми траншу. 

Кожен транш позики погашається наступним чином: 

• пільговий період - 3 роки (здійснюється щоквартально виплата відсотків); 
• погашення основної суми провадиться рівними частинами щоквартально протяг 2 -х років. 

Кошти, що виділяються в рамках програми «Стенд-бай», будуть спрямовані на підтримку 
програми економічної політики, покликаної відновити макроекономічну стабільність, забезпечити 
стійке зростання, зміцнити управління економікою і підвищити прозорість. Затвердженню 
Програми з Фондом передувало виконання Урядом України та Національним банком України 
попередніх заходів за програмою. 

Надання наступних траншів за Програмою залежатиме від проведення Урядом України низки 
реформ, які мають за мету поступову консолідацію у 2015-2016 роках бюджету в основному в 
частині витрат у поєднанні із заходами для підвищення ефективності державного сектора. Даний 
підхід дозволить перевести державний борг починаючи з 2015 року на стійко знижувальну 
траєкторію. 

Запропоновані Урядом реформи в енергетичному секторі будуть зосереджені на зменшенні тягаря 
енергетичного сектора для бюджету при підвищенні його ефективності та прозорості. Завдання 
скорочення дефіциту НАК «Нафтогазу» до нуля до 2018 року буде поєднуватися з заходами 
політики, спрямованими на збільшення його доходів і скорочення витрат. З цією метою поступове, 
але значуще і широке підвищення вкрай низьких тарифів на газ та опалення буде доповнюватися 
заходами розширеної соціальної допомоги для пом'якшення наслідків для найбільш бідних верств 
населення. Структурні реформи і реформи управління в НАК «Нафтогазі» дозволять поліпшити 
управління і підвищити прозорість, а також зменшити операційні витрати. 

Схвалення програми «Стенд-бай» також відкрило доступ до додаткових міжнародних фінансових 
ресурсів і допомогло відновити довіру приватних інвесторів. Зокрема у 2014 році Уряд України та 
Національний банк України  можуть отримати до 13,7 млрд. дол. США, з яких від Міжнародного 
валютного фонду 7,4 млрд. дол. США, від Міжнародного банку реконструкції та розвитку -



 

 

 
 

facebook.com/OpenDialogFoundation | odfoundation@odfoundation.eu | www.odfoundation.eu 

 

 1,7 млрд. дол. США, від  Європейського банку реконструкції та розвитку – 0,2 млрд. дол. США, від 
Європейського інвестиційного банку – 0,17 млрд. дол. США, від Європейського Союзу – до 3 
млрд. дол. США, від Уряду США - гарантії на 1 млрд.дол. США,  від Уряду Японії – до 0,1 млрд. дол. 
США та від Уряду Канади – 0,2 млрд. дол. США. З цих додаткових коштів (окрім першого траншу 
від МВФ) лише у травні Уряд очікує до 3 млрд. дол. США. 

 

For more detailed information, please contact: 

Victor Maziarchuk, The Open Dialog Foundation 

victor.maziarchuk@odfoundation.eu 

 

mailto:victor.maziarchuk@odfoundation.eu

