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Міжнародний банк реконструкції та розвитку: співпраця з Україною 

За 23 роки співробітництва Банком було запропоновано Україні ресурсів на суму понад 7,94  млрд. 
дол. США (з яких вже використано понад 5,5 млрд. дол. США).  

За останні роки співробітництва зі Світовим банком вдалося впровадити ряд позитивних змін, а 
саме:  

 покращити структуру та якість портфелю проектів Світового банку, забезпечити його 
переорієнтацію на реалізацію самоокупних інвестиційних проектів для модернізації транспортної, 
муніципальної та енергетичної інфраструктури.  

 ліквідувати причину затримок з обігом платіжних документів по проектах Світового банку;  

 забезпечити систематичний моніторинг, в тому числі проведення на постійній основі 
переглядів проектного портфеля Світового банку, що дозволило покращити виконавську 
дисципліну з боку відповідальних виконавців та бенефіціарів.  

 

У співпраці з Банком вдалось покращити структуру та якість портфелю проектів Світового банку в 
Україні, що дозволило досягти позитивної динаміки вибірки коштів в рамках проектів, так у 2014 
фінансовому році коефіцієнт вибірки коштів склав 24,4% (станом на березень).  

У підготовленому Світовим банком Звіті про виконання Стратегії партнерства Міжнародного банку 
реконструкції та розвитку і Міжнародної фінансової корпорації з Україною на 2008 - 2012 фінансові 
роки зазначено, що у здійсненні інвестицій МБРР спостерігалися значні зміни на краще, що стало 
віддзеркаленням узгодження зусиль як Банку, так і його українських партнерів у тому, що 
стосується спільного здійснення заходів та щоквартального моніторингу.  

Варто також зазначити, що з урахуванням позиції української сторони було підготовлено та Радою 
Директорів Світового банку затверджено Стратегію партнерства Світового банку з Україною на 
2012-2016 фінансові роки. 

Стратегією передбачено інвестиційне фінансування у сферах:  

1. сприяння транспорту і торгівлі,  

2. енергоефективність та енергетична безпека,  

3. комунальні послуги та урядування,  

4. охорона здоров’я;  

5. розвиток приватного сектора та доступ до фінансування. 

У 2014 року портфель проектів Світового банку в Україні складається з 12 інвестиційних проектів, 
сума позик за якими складає близько 3,24 млрд. дол. США.  
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Структура кредитного порфеля Світового банку станом на 01.01.2014 року 

 

 

На стадії реалізації знаходиться 10 інвестиційних проектів на загальну суму близько 
1,91 млрд. дол. США, а саме: 

1. «Реабілітація гідроелектростанцій», сума позики – 166 млн. дол. США; 

2. «Другий проект розвитку експорту», сума позики – 304,5 млн. дол. США; 

3. «Проект з передачі електроенергії», сума позики – 200 млн. дол. США; 

4. «Проект модернізації державних фінансів», сума позики – 50 млн. дол. США; 

5. «Розвиток міської інфраструктури в Україні», сума позики – 140 млн. дол. США; 

6. «Покращення автомобільних доріг та безпеки руху», сума позики – 400 млн. дол. США; 

7. «Проект з  енергоефективності», сума позики – 200 млн. дол. США; 

8. «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху», сума позики – 450 млн. 
дол. США. 

9. «Розвиток міської інфраструктури – 2», сума позики – 350 млн. дол. США; 

10. «Модернізація системи соціальної підтримки населення України», сума позики – 300 млн. 
дол. США; 

На стадії підготовки знаходиться 2 інвестиційні проекти на загальну суму 682 млн. дол. США, а 
саме: 

1. «Проект з покращення енергоефективності у секторі централізованого теплопостачання», 
сума позики – 382 млн. дол. США; 

2. «Проект з реформування регіональних систем охорони здоров’я України», сума позики – 
300 млн. дол. США. 

Перспективи співробітництва з Україною. 

У 2014 – 2015 роках планується розпочати підготовку нових проектів у сферах енергетики, 
транспортної інфраструктури та державного сектору: 
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 Проект з передачі електроенергії – 2 (очікувана позика – 400 млн. дол. США); 

 Будівництво Канівської ГАЕС (очікувана позика  - 300 млн. дол. США; 

 Розвиток системи державної статистики – 2 (очікувана позика - 60 млн. дол. США); 

 Покращення автомобільних доріг та безпеки руху (очікувана позика - 600 млн. дол. США). 

 

Очікуванна структура кредитного порфеля Світового банку станом на 31.12.2014 року 

 

 

For more detailed information, please contact: 

Victor Maziarchuk, victor.maziarchuk@odfoundation.eu 

The Open Dialog Foundation 
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