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Кредити з Чеської Республіки:  

можливості та реальність 

  

 Мова піде про можливості отримання кредитів з Чеської Республіки.  

 Доступ до кредитів було отримано Україною в рамках Протоколу* 

про надання кредитів для фінансування експорту товарів та послуг із 

Чеської Республіки в Україну, підписаного (у вересні 1997 року) між 

Кабінетом Міністрів України (підписано міністром фінансів України) та 

Урядом Чеської Республіки (підписано міністром фінансів Чехії).** Сума  

вищевказаного кредиту складає 120 мільйонів доларів США. Підписання 

Протоколу уможливив візит офіційної делегації Чеської Республіки на чолі 

з В. Гавелом – Президентом Чеської Республіки в Україну, який відбувся 

30 червня-3 липня 1997 року.  

 Особливістю вказаної кредитної лінії є те, що вся сума кредиту 

призначена для фінансування поставок з Чеської Республіки в Україну 

товарів та послуг, 60% з яких мають бути “чеського походження”. В цілому 

ж валютно-фінансові умови кредиту є стандартними та прийнятними для 

українського позичальника. Відсоткова вартость Кредиту визначається за 

ставками CIRR*** (тобто ЄВРО, швейцарські франки, фунти стерлінгів 

тощо). 

 Так, для фінансування кожного окремого контракту на поставку 

товару (чи послуг) укладається Індивідуальна Кредитна Угода в рамках 

Базової Кредитної Угоди на суму, що покриває 85% вартості 

Індивідуальної Кредитної Угоди. Решту - 15% від Індивідуальної 

Кредитної Угоди сплачується як авансовий платіж. Індивідуальна Кредитна 

Угода вважається окремим кредитом (в рамках Базової Кредитної Угоди). 

Індивідуальна Кредитна Угода укладається на строк не більше 3-х років. 

 Фінансовими агентами, з боку Чеської Республіки, визначено: 

Чеський Експортний банк–ČEB (www.ceb.cz) і Корпорацію гарантування та 

страхування – EGAP (www.egap.cz); з боку України - Державний екпортно-

імпортний банк України.  

 За дорученням Кабінету міністрів України, Державний екпортно-

імпортний банк України, ще 3 червня 1996 року уклав з Чеським 

експортним банком – Базову  Кредитну Угоду під гарантію Кабінету 

Міністрів України. Крім того, як з української, так і з чеської сторони, для 

реального наповнення вищевказаного Протоколу, в різний час, було 

прийнято цілий ряд розпорядчо-нормативних документів. 

 Загальна практика України, при отриманні закордонних кредитів (за 

винятком пільгових позик) позичальниками-резидентами (незалежно від 

форм власності), полягає в обов’язковому прийнятті такого рішення на 

державному рівні. Другими словами, по кожній Індивідуальній Кредитній 

http://www.ceb.cz/
http://www.egap.cz/


Угоді приймається Постанова Кабінету Міністрів України та видається (на 

користь іноземного кредитора) Платіжна Гарантія Кабінету Міністрів 

України.. Останнє можливе тільки через позитивне рішення Валютно-

Кредитної Ради при Кабінеті Міністрів України, через оцінку та аналіз якої 

повинен пройти кожен кредитний проект.  

 Таким чином, для отримання кредиту з Чехії, потенційному 

українському позичальнику необхідно: 

 Підготувати кредитний проект (бізнес-план чи інвестиційний проект) у 

відповідності до вимог державної екпертизи України; 

 Приготувати 15% коштів, від розміру Кредиту, як авансовий платіж; 

 Укласти внутрішню кредитну угоду з Укрексимбанком; 

 Отримати позитивне Рішення Валютно-Кредитної Ради при Кабінеті 

Міністрів України; 

 Отримати Індивідуальну Кредитну Угоду (яка підписується, як правило 

між банками, що уповноважені обслуговувати Базову Кредитну Угоду: 

Укрексимбанк та Чеський екпортний банк); 

 Отримати Постанову Кабінету Міністрів України; 

 Отримати (на користь іноземного кредитора) Платіжну Гарантію 

Кабінету Міністрів України. 

Треба відмітити, що з урахуванням загальної Концепції державної 

боргової політики України на 2001-2004 роки, яку затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України № 1483 від 28.09.2000 року, щодо 

намірів відмовитись на ці роки від надання державних гарантій за 

позиками, які надаються шляхом фінансування закупівлі іноземних товарів, 

отримання кредитів з Чехії є досить складним але можливим процесом. 

Насамперед це зумовлено доцільністю та необхідністю отримання нових 

інвестиційних поступлень в різні галузі української економіки.   

 
Підготовлено українсько-чеською інформаційно-аналітичною службою. 

(www.gazdagroup.com) 

__________________________________ 
* Текст Протоколу подається нижче  
** Протокол ратифіковано Законом України № 209/98-ВР від 24.03.1998 року 

*** Ставка CIRR на ____ складає ___ %. 
 

 

 

Протокол 

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Чеської 

Республіки 

про надання кредитів для фінансування експорту товарів 

та послуг із Чеської Республіки в Україну 

 

     Кабінет Міністрів України, який діє через 

Міністерство фінансів України, і Уряд  Чеської Республіки, 

який діє через Міністерство фінансів Чеської Республіки, з 

http://www.gazdagroup.com/


метою  зміцнення і розвитку економічних відносин та 

співробітництва між двома країнами і надання експортних 

кредитів з офіційною підтримкою для фінансування експорту  

товарів  та послуг із Чеської Республіки в Україну, 

домовилися про нижченаведене: 

 

     1. Корпорація гарантування та страхування 

експорту (EGAP), Прага, надасть страхування кредитних і 

політичних ризиків на користь чеських кредиторів, що 

фінансують експорт в Україну, яке відповідає умовам цієї 

страхової компанії, а також термінам і умовам Домовленості 

щодо офіційно підтриманих експортних кредитів організації 

економічного співробітництва та розвитку (OECD). 

     2. Кабінет Міністрів України, згідно з своїми 

процедурами надання державних гарантій, буде гарантувати 

відповідним чеським кредиторам погашення кредитів, що    

надані Державному експортно-імпортному банку України або 

іншому уповноваженому Кабінетом Міністрів України 

Фінансовому Агенту. 

     3. Початкова сума кредитів, по яких надаються 

страхування експортних і політичних ризиків та державні 

гарантії, складає 120 млн.доларів США. Додаткові обсяги 

страхування експортних кредитів будуть встановлені та 

державні гарантії будуть надані після погодження 

відповідних сум між EGAP і Міністерством фінансів України. 

     4. Чеські кредитори повинні отримати відповідну 

державну гарантію для кожної  кредитної угоди, яка 

укладена в рамках вищезазначеної домовленості. Окремі 

проекти  будуть схвалені індивідуально відповідно до 

процедур, що погоджені між уповноваженими банками. 

     5. Міністерство фінансів України і Міністерство 

фінансів Чеської Республіки в разі необхідності проведуть 

консультації для вирішення проблем, які можуть виникнути. 

     6. Протокол набуває чинності з дати офіційного 

повідомлення іншої сторони щодо  виконання відповідних 

внутрішніх процедур кожної сторони для набуття чинності 

Протоколу. 

 

     Виконано в м. Празі 19 вересня 1997 р. у двох 

примірниках українською, чеською та англійською мовою, що 

мають однакову силу. 

 

від імені від імені 

Кабінету Міністрів України Уряду Чеської Республіки 
 


