
  

Облігації “Суверенітет України”  (Ukraine 
Sovereignty Bond) тепер доступні для придбання 
канадцями 
21-11-2022 Оттава, Онтаріо  Міністерство фінансів Канади 

Щоб надати канадцям можливість підтримати мужніх людей України, уряд Канади 
оголосив випуск облігацій “Суверенітет України” (Ukraine Sovereignty Bond) на суму 500 
мільйонів доларів, який був анансований прем’єр-міністром минулого місяця. 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 співпрацює з фінансовими установами-учасниками, щоб запропонувати 
канадцям можливість придбати облігації “Суверенітет України” (Ukraine Sovereignty 
Bond) номіналом 100 доларів. Канадці, зацікавлені в придбанні цих урядових облігацій, 
повинні зв’язатися зі своїм інвестиційним консультантом або фінансовою установою, 
починаючи від сьогоднішнього дня і до 29 листопада 2022. 
 
Канадці, які придбають облігації “Суверенітет України” (Ukraine Sovereignty Bond), 
фактично будуть купувати звичайні п’ятирічні облігації уряду Канади за приблизною 
поточною прибутковою ставкою 3,3 відсотка, залежно від ринкових умов на момент 
випуску. Канадці можуть бути впевнені в безпеці своїх інвестицій, так як  облігації  
будуть забезпечені найвищим кредитним рейтингом Канади ААА. 
 

Після випуску облігацій, та за умови переговорів з Україною суму, отриману від продажу 
облігацій, буде перераховано на спеціальний рахунок України, яким керує Міжнародний 
валютний фонд (МВФ). 

 
Короткі факти 

• Облігації “Суверенітет України” базуються 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. 
 

• Канада відіграла провідну роль у створенні мультидонорського рахунку МВФ 
дляУкраїни, який допоможе задовольнити потреби бюджету та стабілізувати 
українську економіку. На сьогоднішній день Канада вже перерахувала Україні 1,45 
мільярда доларів через цей МВФ рахунок. 



 
• За умови преговорів з Україною, ця додаткова позика відповідатиме поточній угоді 

про призупинення обслуговування боргу, погодженій групою кредиторів України. Це 
не матиме впливу на виплату відсотків власникам облігацій, які отримуватимуть 
виплату відсотків кожні півроку.  

 
• Згідно з умовами канадської фінансової допомоги Україні, кошти не можуть бути 

використані для дій та закупівель, які приведуть до летальних наслідків, і повинні 
відповідати відповідним санкційним законам і нормам. 

• Канада надає додаткову підтримку Україні, за допомогою своїх пакетів акцій у 
міжнародних фінансових інституціях, включаючи МВФ, Світовий банк, та 
Європейський банк реконструкції та розвитку. З початку незаконного вторгнення 
Росії, ці три установи виділили понад 28,5 мільярдів доларів на підтримку народу 
України. 
 

Супутні матеріали 

• Ukraine Sovereignty Bond 

Асоційовані посилання 

• 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 
• Canada’s response to the Russian invasion of Ukraine 
• Canadian military support to Ukraine 
• Statement of the Group of Creditors of Ukraine 

 

Контакти для ЗМІ 

Зв'язки зі ЗМІ 
Міністерство фінансів Канади 
mediare@fin.gc.ca 
613-369-4000 
 
Загальні запити 
 
Телефон: 1-833-712-2292 
Телетайп: 613-369-3230 
Електронна пошта: financepublic-financepublique@fin.gc.ca 

https://www.canada.ca/en/department-finance/programs/financial-sector-policy/ukraine-sovereignty-bond.html
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
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-national-defence/campaigns/canadian-military-support-to-ukraine.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/news/2022/07/group-of-creditors-of-ukraine.html
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