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ПЕРЕДПЛАТА ГАЗЕТИ НА ОДИН МІСЯЦЬ З ПОСЛУГОЮ «УКРПОШТИ» — 34,48 ГРН

ÀÍÒÈÊÐÈÇÎÂÀ ÏÐÎÃÐÀÌÀ
Íà â³äì³íó â³ä ïîïåðåäí³õ 

ïðîãðàì ñï³âïðàö³ ³ç ÌÂÔ, ÿê³ 
áóëè ñïðÿìîâàí³ íà ðîçâè-
òîê ðåôîðì, íîâà ïðîãðàìà 
Stand By íàñàìïåðåä ìàº 
äîïîìîãòè Óêðà¿í³ ïåðåæèòè 
êîðîíàâ³ðóñíó êðèçó. Âîíà 
ïåðåäáà÷àº êðåäèò ó 5 ìëðä 
äîëàð³â, ÿêèé äåðæàâà îòðè-
ìàº ïðîòÿãîì 18 ì³ñÿö³â.

«Íîâà ïðîãðàìà ñòàíå 
îïîðîþ äëÿ çóñèëü âëàäè 
ùîäî ïîäîëàííÿ íàñë³äê³â 
êðèçè, çàáåçïå÷óþ÷è ïðè 
öüîìó ìàêðîåêîíîì³÷íó ñòà-
á³ëüí³ñòü ³ çáåð³ãàþ÷è äîñÿã-
íåííÿ íà ñüîãîäí³. Ðàçîì ³ç 
ï³äòðèìêîþ ç áîêó Ñâ³òîâîãî 
áàíêó ³ ªâðîïåéñüêîãî ñîþçó 
öå äîïîìîæå çàäîâîëüíèòè 
âåëèê³ ïîòðåáè ó ô³íàíñó-
âàíí³», — çàóâàæèëà äèðåê-
òîðêà-ðîçïîðÿäíèöÿ ÌÂÔ 
Êð³ñòàë³íà Ãåîðã³ºâà.

Â³äïîâ³äíî äî óìîâ ïðî-
ãðàìè, ãðîø³ íàäõîäèòèìóòü 
÷àñòèíàìè. Äî ê³íöÿ 2020-ãî 
ÌÂÔ ïåðåðàõóº 3,5 ìëðä 
äîëàð³â, ðåøòó — íàñòóïíîãî 
ðîêó. Ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåííÿ 
ïåðøîãî òðàíøó âæå óõâà-
ëåíå. Ïîïåðåäíüî â³í ìàâ 
ñòàíîâèòè 1,9 ìëðä äîëàð³â, 
îäíàê ïðåçèäåíòó Âîëîäè-
ìèðó Çåëåíñüêîìó âäàëîñÿ 
äîìîâèòèñÿ ïðî çá³ëüøåííÿ 
ñóìè äî 2,1 ì³ëüÿðäà äîëàð³â.

«ß ïîÿñíèâ, ùî ñèòóàö³ÿ 
ñêëàäíà, ³ íàì íå âèñòà÷àº 
ãðîøåé. ² ìè ÷åðåç âåëèê³ 
êðåäèòè ìèíóëèõ ÷àñ³â ïî-

âèíí³ âèïëà÷óâàòè ñòðàøåíí³ 
â³äñîòêè. Òîìó ÿ äóæå ïðîñèâ 
³ íàïîëÿãàâ, ùîá ìè çíàéø-
ëè ïîðîçóì³ííÿ é çá³ëüøèëè 
ïåðøèé òðàíø», — ðîçïîâ³â 
Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé.

Âàðòî çàóâàæèòè, ùî öÿ 
ïðîãðàìà ñòàëà ìîæëèâîþ 
ï³ñëÿ óõâàëåííÿ Âåðõîâíîþ 
Ðàäîþ «àíòèêîëîìîéñüêîãî» 
çàêîíó, ÿêèé óíåìîæëèâëþº 
ïîâåðíåííÿ ÏðèâàòÁàíêó äî 
ðóê ïîïåðåäíüîãî âëàñíèêà. 
Óò³ì, ³íøèõ îñîáëèâèõ óìîâ 
öüîãî ðàçó ÌÂÔ íå âèñóâàº. 
Çà ñëîâàìè ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà 
Äåíèñà Øìèãàëÿ, ôîíä íå âè-
ìàãàº ï³äâèùóâàòè ïåíñ³éíèé 
â³ê ÷è ö³íó íà ãàç äëÿ íàñå-
ëåííÿ, ÿêà íàðàç³ çàô³êñîâàíà 
íà ð³âí³ 6,6 òèñ. ãðí çà òèñÿ÷ó 
êóáîìåòð³â.
ÂÈÏËÀÒÈÒÈ ÁÎÐÃÈ 
² ÇÀÁÅÇÏÅ×ÈÒÈ 
«ÑÎÖ²ÀËÊÓ»

Íàñàìïåðåä ãðîø³ â³ä 
ÌÂÔ ï³äóòü íà êîìïåíñàö³þ 
äåô³öèòó äåðæáþäæåòó. Çà 
ïåðø³ 5 ì³ñÿö³â 2020 ðîêó 
â³í ñÿãíóâ 47,9 ì³ëüÿðäà 
ãðèâåíü. Äåô³öèò çð³ñ ÷åðåç 
ñïàä åêîíîì³êè íà òë³ åï³äåì³¿ 
êîðîíàâ³ðóñó.

Çàãàëîì ïðåçèäåíò òà 
óðÿä íå ï³äòðèìóþòü ïîë³òèêó 
ì³æíàðîäíèõ çàïîçè÷åíü ³ 
íåîäíîðàçîâî íàãîëîøóâàëè, 
ùî ïëàíóþòü ðîçðàõóâàòèñÿ 
³ç áîðãàìè òà â ïåðñïåêòèâ³ 
íå áðàòè ³íîçåìíèõ êðåäèò³â. 
Îäíàê ïàíäåì³ÿ COVID-19 
âíåñëà êîðåêòèâè ó ö³ ïëàíè. 

ßê ñòâåðäæóþòü åêñïåðòè, 
áåç äîïîìîãè ÌÂÔ Óêðà¿í³ 
çàãðîæóâàâ áè äåôîëò àáî 
ùîíàéìåíøå — ñêîðî÷åííÿ 
ñîö³àëüíèõ âèïëàò.

«Ìè çìîæåìî âïåâíåíî 
ïðîô³íàíñóâàòè çàðïëàòè, 
ïåíñ³¿, äîïëàòè ë³êàðÿì, ï³ä-
òðèìàòè ñîö³àëüíî âðàçëèâèõ 
óêðà¿íö³â», — íàãîëîñèâ ì³í³ñòð 
ô³íàíñ³â Ñåðã³é Ìàð÷åíêî.

Êð³ì òîãî, ãðîø³ áóäóòü 
ñïðÿìîâàí³ íà ôîíä áîðîòüáè 
ç êîðîíàâ³ðóñîì, ï³äòðèìêó 
ñôåðè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, äî-
ïîìîãó ìàëîìó òà ñåðåäíüîìó 
á³çíåñó. Îêðåìèì ïóíêòîì 
óãîäè º òàêîæ ô³íàíñóâàííÿ 
àíòèêîðóïö³éíî¿ ïîë³òèêè ³ 
ïðîòèä³¿ â³äìèâàííþ êîøò³â 
òà ô³íàíñîâîìó òåðîðèçìó.

Åêñïåðòè íàãîëîøóþòü, 
ùî êðåäèò â³ä ÌÂÔ ìàº ðåïó-
òàö³éíèé áîíóñ äëÿ Óêðà¿íè. 
Äëÿ ³íøèõ êðà¿í ñâ³òó òà ì³æ-

íàðîäíèõ îðãàí³çàö³é äîâ³ðà 
ôîíäó º ñèãíàëîì íàä³éíîñò³ 
Óêðà¿íè ÿê ïàðòíåðà.

«Íàÿâí³ñòü ö³º¿ ïðîãðàìè 
â³äêðèâàº äåðæàâ³ ìîæëèâî-
ñò³ îòðèìóâàòè ô³íàíñóâàííÿ 
â³ä ³íøèõ ïàðòíåð³â. Çîêðåìà, 
â³ä Ñâ³òîâîãî áàíêó çà ôîð-
ìóëîþ 700 ìëí äîëàð³â + 300 
ìëí äîëàð³â, ìàêðîô³íàíñî-
âî¿ äîïîìîãè â³ä ªÑ ó ðîçì³ð³ 
1,7 ìëðä ºâðî = 500 ìëí ºâðî 
+ 1,2 ìëðä ºâðî», — ïîÿñíèâ 
Ñåðã³é Ìàð÷åíêî.

Çâè÷àéíî, ì³æíàðîäí³ êðå-
äèòè íå º ïàíàöåºþ äëÿ åêî-
íîì³êè. Ïîäîëàâøè íèí³øíþ 
êðèçó, íàäàë³ Óêðà¿íà ìàº 
ïîêëàäàòèñÿ íà âíóòð³øí³ ðå-
ñóðñè, çîêðåìà, ÷åðåç âèêî-
ð³íåííÿ êîðóïö³¿, äåò³í³çàö³þ 
åêîíîì³êè òà ïðîçîðó âëàäó.

Çà ìàòåð³àëàìè 
Öåíòðó ãðîìàäñüêîãî 

ìîí³òîðèíãó òà êîíòðîëþ

Сьогодні через глобальну кризу, 
спричинену пандемією коронавірусу, 
країни світу сподіваються на допомогу 
Міжнародного валютного фонду. 
Кредит від МВФ — це гарантія того, 
що країна уникне дефолту і зможе 
розвивати економіку далі. Україні 
пощастило заручитися підтримкою фонду, 
і вже до кінця року наша держава отримає 
3,5 млрд доларів для стабілізації бюджетної 
ситуації. Які умови кредитування 
і чи можна обійтись без допомоги МВФ, 
з’ясували експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Підтримка МВФ: 
навіщо і на що 
підуть гроші

10 с.

«Тишенківські 
зорі» 
поповнили 
скарбницю 
творчих 
здобутків
Вокальний ансамбль 
завоював Гран-прі 
Міжнародного 
фестивалю-конкурсу

5 с.

Про соціальну 
сферу, 
розвиток 
радіомовлення 
та увагу 
Берестовій

ЗАХОДИ 
з нагоди 

Дня Конституції 
України 

та Дня молоді
НЕДІЛЯ, 

28 ЧЕРВНЯ

09.30 Ñòàðò âåëîïðîá³ãó «Ñîíÿ÷-
íèé âåëîçà¿çä. Ïåðåçàâàíòàæåííÿ» 
³ç Öåíòðàëüíî¿ ïëîù³ ì³ñòà

10.00 Ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ íà ì³ñü-
ê³é Çîí³ â³äïî÷èíêó (Êóáîê ðàéîíó 
ç ïëÿæíîãî ôóòáîëó, Êóáîê ðàéîíó 
ç ïëÿæíîãî âîëåéáîëó, â³äêðèòèé 
òóðí³ð ç øàøîê òà ç äàðòñó), ïëÿæíà 
äèñêîòåêà

16.00 Âèñòàâêà-ÿðìàðîê âèðîá³â 
ìàéñòð³â äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî 
ìèñòåöòâà ó ñêâåð³ Ãåðî¿â-÷îðíî-
áèëüö³â
Ïðåçåíòàö³ÿ àìàòîðñüêèõ ôîòîðîá³ò 
êîíêóðñó «Ìîëîäü ó êàäð³» ó Ñêâåð³ 
ñòóäåíò³â. Ïðàöþþòü ôîòîçîíè

17.00 Â³äêðèòèé ïðîñò³ð REDPARK, 
âå÷³ð ³íñòðóìåíòàëüíî¿ ìóçèêè òà 
àâòîðñüêîãî â³ðøà ñåðåä ìîëîä³ ó 
Ìîëîä³æíîìó ñêâåð³ (á³ëÿ Áóäèíêó 
Òåõí³êè)

19.00 «Ìóçè÷íèé ï³êí³ê» íà Öåíò-
ðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà (á³ëÿ ôîíòàíó)

21.00 Ìîëîä³æíà äèñêîòåêà íà 
Öåíòðàëüí³é ïëîù³ ì³ñòà

Îðãêîì³òåò

11 с.

У Наталиному 
підірвали 
банкомат 
«ПриватБанку»


