
Облігації “Суверенітет України”  
(Ukraine Sovereignty Bond) 
Щоб запропонувати канадцям можливість підтримати Україну, уряд 
Канади оголосив про випуск облігацій “Суверенітет України” (Ukraine 
Sovereignty Bond). П’ятирічні облігації на суму 500 мільйонів доларів, 
деноміновані в канадських доларах, були випущені 29 листопада 2022 
року. 
 
За умов переговорів з Україною суму, отриману від продажу облігацій, 
буде перераховано на спеціальний рахунок України, яким керує 
Міжнародний валютний фонд (МВФ). Канада відіграла провідну роль у 
створенні цього рахунку. 
 
Кошти дадуть можливість підтримати роботу уряду України, перед 
лицем незаконного вторгнення Росії, допоможуть уряду продовжувати 
надавати основні послуги українцям, такі як виплата пенсій, закупівля 
палива до зими, а також відновлення енергетичної інфраструктури. 
Уряд Канади співпрацював з фінансовими установами-учасниками 
(перегляньте список нижче), щоб запропонувати канадцям можливість 
придбати облігації “Суверенітет України” (Ukraine Sovereignty Bond) 
номіналом 100 доларів. 
 
Облігації “Суверенітет України” ґрунтуються на прямій фінансовій 
допомозі Урядом Канади Україні в розмірі 2 мільярдів доларів, вже 
наданих Україні в 2022 році. Цього року Канада також виділила понад 
2,5 мільярда доларів військової, гуманітарної допомоги та допомоги на  
розвиток України. Таким чином, у 2022 році допомога Канади 
перевищить 5 мільярдів доларів. 
 
 

Що таке облігації, та як працюватимуть 
облігації “Суверенітет України” (Ukraine 
Sovereignty Bond)  
 
Облігації уряду Канади – це фінансові інструменти, випущені урядом 
для залучення коштів. 



Інвестор облігацій позичає гроші уряду Канади, який зобов’язується 
виплачувати інвестору відсотки у визначені дати та повністю погасити 
основну суму у встановлений термін. 
 
Канадці, які придбають облігації “Суверенітет України” (Ukraine 
Sovereignty Bond), фактично купують звичайні п’ятирічні облігації уряду 
Канади з поточною прибутковою ставкою 3,245 відсотка. Щоб 
забезпечити інвесторам впевненість у безпеці своїх коштів, облігації 
“Суверенітет України” (Ukraine Sovereignty Bond) забезпечені 
кредитним рейтингом Канади - ААА. 
 
Відсотки за облігаціями будуть виплачаватись двічі на рік, 24 лютого та 
24 серпня, до настання терміну погашення облігацій у 2027 році. 
Наприклад, інвестиція в розмірі 1000 доларів США з прибутковою 
ставкою 3,245 відсотка дасть можливість отримувати 16,23 долара 
США кожного лютого та серпня впродовж до 2027 року. 
 
Термін погашення облігацій - 24 серпня 2027 року, День Незалежності 
України. В цей день, власники облігацій отримають повне повернення 
своїх початкових інвестицій. 
 
 

Як придбати облігації “Суверенітет 
України” (Ukraine Sovereignty Bond) 
 
Фінансові установи-учасники надають канадцям можливість придбати 
державні облігації України номіналом 100 доларів США. 
 
Якщо ви зацікавлені в придбанні облігацій після 29 листопада, 
зверніться до своєї фінансової установи чи інвестиційного 
консультанта. Вони можуть допомогти вам отримати доступ до 
облігацій через інвестиційний рахунок і допоможуть налаштувати 
правильний вид рахунку, якщо у вас його ще немає. 
 
Останнім кроком, є придбання облігацій на обрану суму (номіналом 
100 доларів США) через зареєстрованого дилера, за умови їх 
наявності. 



Термін погашення облігацій - 24 серпня 2027 року, тобто приблизно 
п’ять років. Відсотки виплачуватимуться двічі на рік. 
 
 
 

Фінансові установи-учасники 
 
Фінансові установи, перелічені нижче, зможуть пояснити, як отримати 
доступ до облігацій “Суверенітет України” (Ukraine Sovereignty Bond) 
через інвестиційний рахунок і як створити необхідний рахунок, якщо у 
вас його ще немає. 
 

• BMO Nesbitt Burns Inc. 
o Якщо ви є клієнтом BMO Nesbitt Burns, зверніться до 

інвестиційного консультанта BMO Nesbitt Burns. 
• BMO Wealth Management 

o Якщо ви є клієнтом BMO InvestorLine, зателефонуйте за 
безкоштовним номером 1-888-776-6886. 

 
• CIBC World Markets Inc. 

• CIBC Wood Gundy 
1-800-563-3193 
Mailbox.WoodGundyClientRelations@cibc.com 

 
• CIBC Investor’s Edge New Issues Desk 
• RBC Dominion Securities Inc. / RBC Direct Investing 

Довідкова CIBC Investor’s Edge 
1-888-300-7111 

 
• Desjardins Wealth Management 
 

 
• Laurentian Bank Securities Inc. 

 
• National Bank Financial Inc. 

o Для клієнтів National Bank Financial (NBF), будь ласка, 
зверніться до свого консультанта з інвестицій; 

o Для клієнтів National Bank Direct Brokerage (NBDB), будь ласка, 
телефонуйте за номером 1-800-363-3511. 

https://www.woodgundy.cibc.com/en/contact-us.html
mailto:Mailbox.WoodGundyClientRelations@cibc.com
https://www.investorsedge.cibc.com/en/contact-us.html
https://www.rbccm.com/en/expertise/ukraine-sovereignty-bond.page
https://www.desjardins.com/ca/personal/wealth-management/index.jsp
https://www.vmbl.ca/portal/en/services-aux-particuliers


 
• RBC Dominion Securities Inc. / RBC Direct Investing 

o Якщо ви є клієнтом RBC Dominion Securities Inc., зв’яжіться 
безпосередньо зі своїм консультантом з інвестицій. 

o Якщо ви є клієнтом RBC Direct Investing, зателефонуйте за 
номером 1-800-769-2560. 

 
• Scotia iTrade 

1-888-TRADE88 (1-888-872-3388) 
• Scotia Wealth Management 

1-400-4-SCOTIA (1-800-472-6842) 
 

• TD 
Клієнти TD можуть придбати облігації “Суверенітет України” 
(Ukraine Sovereignty Bond) одним із двох способів: 
o Через TD Direct Investing: відвідайте TD Direct Investing 
o Через TD Wealth Private Investment Advice: зверніться до свого 

інвестиційного консультанта 
Будь ласка, зверніть увагу: клієнти TD повинні мати активний 
рахунок із доброю репутацією в TD Direct Investing або TD Wealth 
Private Investment Advice перед розміщенням будь-якого 
замовлення. 
 

Ви можете допомогти в інший спосіб 
• Canada’s response to the illegal Russian invasion of Ukraine 

 

Супутні сторінки 
• Canada completes issuance of $500 million Ukraine Sovereignty 

Bond 
• Ukraine Sovereignty Bond now available for Canadians to 

purchase 

https://www.rbccm.com/en/expertise/ukraine-sovereignty-bond.page
https://www.scotiaitrade.com/en/home.html
https://www.scotiawealthmanagement.com/ca/en/connect-with-us.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/issues_development-enjeux_developpement/response_conflict-reponse_conflits/crisis-crises/ukraine.aspx?lang=eng&utm_campaign=gac-amc-ukraine-21-22&utm_source=canadahome&utm_medium=feat&utm_content=en
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/11/canada-completes-issuance-of-500-million-ukraine-sovereignty-bond.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/11/canada-completes-issuance-of-500-million-ukraine-sovereignty-bond.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/11/ukraine-sovereignty-bond-now-available-for-canadians-to-purchase.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/11/ukraine-sovereignty-bond-now-available-for-canadians-to-purchase.html


• Prime Minister announces new measures to support Ukraine 
• Canada Provides Additional Financial Support to Ukraine  
• Canada pledges additional support for Ukraine  
• Canada’s engagement in Ukraine 
• Canadian military support to Ukraine 

 

https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/10/28/prime-minister-announces-new-measures-support-ukraine
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/05/canada-provides-additional-financial-support-to-ukraine.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/02/canada-pledges-additional-support-for-ukraine.html
https://www.international.gc.ca/world-monde/country-pays/ukraine/relations.aspx?lang=eng
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