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Перелік документів необхідний для отримання інформаційно-консультаційної послуги 

 
1. Перелік документів необхідний для отримання інформаційно-консультаційної послуги по 

проведенню аналізу пакету документів та підготовці висновку щодо можливості подальшої 

акредитації еко-партнера – генерального підрядника для прийняття участі еко-партнера у 

реалізації кредитних продуктів АБ «УКРГАЗБАНК»: 

 

‒ клопотання про акредитацію/ лист про намір співробітництва, засвідчений підписом 

уповноваженої особи та печаткою (в разі наявності); 

‒ копії дилерської угоди або іншого документу, якщо потенційний еко-партнер–генеральний 

підрядник є офіційним представником (дилером, дистриб’ютором, імпортером тощо) торгової 

марки для офіційних представників; 

‒ копії ліцензій, патентів, дозволів тощо щодо виробництва відповідних товарів для 

виробників, якщо їх діяльність передбачає наявність дозвільної документації; 

‒ необхідні ліцензії та дозволи, які регламентують діяльність потенційних еко-партнерів–

генеральних підрядників; 

‒ копію чинної виписки / витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб–підприємців та громадських формувань; 

‒ копії установчих документів (статут/засновницький договір/установчий акт) (для 

юридичних осіб); 

‒ актуальні прайс-листи потенційного еко-партнера–генерального підрядника за усіма 

марками/модифікаціями/моделями товарів (для офіційних представників та виробників), послуг 

які реалізує потенційний еко-партнер–генеральний підрядник; 

‒ копії паспорта або документу що його замінює та довідки про присвоєння реєстраційного 

номеру облікової картки платника податку керівника потенційного еко-партнера–генерального 

підрядника - юридичної особи, рішення уповноваженого органу потенційного еко-партнера–

генерального підрядника - юридичної особи про призначення керівника (якщо такий порядок 

призначення передбачений установчими документами), наказу про приступлення керівника 

потенційного еко-партнера–генерального підрядника - юридичної особи до виконання посадових 

обов’язків (якщо такий наказ видавався), згоду на обробку персональних даних від зазначених 

вище фізичних осіб; 

‒ інформацію щодо територіального розташування потенційного еко-партнера–генерального 

підрядника та наявність матеріально-технічної бази (або посилання на Інтернет сайт 

потенційного еко-партнера–генерального підрядника), якщо виїзна перевірка АБ 

«УКРГАЗБАНК» не здійснюється; 

‒ сертифікати на обладнання/матеріали, (якщо обладнання/матеріали, які постачає 

потенційний еко-партнер–генеральний підрядник, вимагає сертифікацію або лист, в разі якщо 

сертифікація не вимагається, в якому вказується посилання на відповідні законодавчі норми); 

перелік реалізованих проектів потенційного еко-партнера–генерального підрядника з 

фотоматеріалами, відгуками клієнтів та кошторисами. 

 

2. Перелік документів необхідний для отримання інформаційно-консультаційної послуги по 

проведенню аналізу пакету документів та підготовці висновку щодо можливості подальшого 

надання вищого рівня акредитації еко-партнера – генерального підрядника для розширення участі 

еко-партнера у реалізації кредитних продуктів АБ «УКРГАЗБАНК»: 

‒ клопотання про акредитацію/ лист про намір співробітництва, засвідчений підписом 

уповноваженої особи та печаткою (в разі наявності); 
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‒ копії дилерської угоди або іншого документу, якщо потенційний еко-партнер–генеральний 

підрядник є офіційним представником (дилером, дистриб’ютором, імпортером тощо) торгової 

марки для офіційних представників; 

‒ копії ліцензій, патентів, дозволів тощо щодо виробництва відповідних товарів для 

виробників, якщо їх діяльність передбачає наявність дозвільної документації; 

‒ необхідні ліцензії та дозволи, які регламентують діяльність потенційних еко-партнерів–

генеральних підрядників; 

‒ копію чинної виписки / витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб–підприємців та громадських формувань; 

‒ копії установчих документів (статут/засновницький договір/установчий акт) (для 

юридичних осіб); 

‒ актуальні прайс-листи потенційного еко-партнера–генерального підрядника за усіма 

марками/модифікаціями/моделями товарів (для офіційних представників та виробників), послуг 

які реалізує потенційний еко-партнер–генеральний підрядник; 

‒ копії паспорта або документу що його замінює та довідки про присвоєння реєстраційного 

номеру облікової картки платника податку керівника потенційного еко-партнера–генерального 

підрядника - юридичної особи, рішення уповноваженого органу потенційного еко-партнера–

генерального підрядника - юридичної особи про призначення керівника (якщо такий порядок 

призначення передбачений установчими документами), наказу про приступлення керівника 

потенційного еко-партнера–генерального підрядника - юридичної особи до виконання посадових 

обов’язків (якщо такий наказ видавався), згоду на обробку персональних даних від зазначених 

вище фізичних осіб; 

‒ інформацію щодо територіального розташування потенційного еко-партнера–генерального 

підрядника та наявність матеріально-технічної бази (або посилання на Інтернет сайт 

потенційного еко-партнера–генерального підрядника), якщо виїзна перевірка 

АБ «УКРГАЗБАНК» не здійснюється; 

‒ сертифікати на обладнання/матеріали, (якщо обладнання/матеріали, які постачає 

потенційний еко-партнер–генеральний підрядник, вимагає сертифікацію або лист, в разі якщо 

сертифікація не вимагається, в якому вказується посилання на відповідні законодавчі норми); 

‒ перелік реалізованих проектів потенційного еко-партнера–генерального підрядника з 

фотоматеріалами, відгуками клієнтів та кошторисами; 

‒ фінансова звітність за останні три роки (річні) (якщо період діяльності дозволяє надання 

вказаних документів), а також окремо-за п’ять останніх звітних дат (квартали). Форма надання 

документу: засвідчені підписом керівника й головного бухгалтера та скріплені відбитком 

печатки (за наявністю) та в електронному вигляді (в форматі EXCEL); 

‒ розшифровки статей фінансової звітності на останню звітну дату, на річну дату та за 

аналогічний період минулого року; 

‒ податкова декларація про прибуток за попередній звітніий рік та всі звітні періоди 

(квартали) поточного року. Форма надання документу: підписані керівником і головним 

бухгалтером та скріплені відбитком печатки (за наявністю) та в електронному вигляді; 

‒ проект договору генерального підряду. 

 

3. Перелік документів для отримання інформаційно-консультаційної послуги по проведенню 

аналізу пакету документів та підготовці висновку щодо можливості подальшого надання додаткової 

акредитації еко-партнера – генерального підрядника для розширення участі еко-партнера у 

реалізації кредитних продуктів АБ «УКРГАЗБАНК»: 

‒ фінансова звітність за останні три роки (річні) (якщо період діяльності дозволяє надання 

вказаних документів), а також окремо-за п’ять останніх звітних дат (квартали). Форма надання 
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документу: засвідчені підписом керівника й головного бухгалтера та скріплені відбитком 

печатки (за наявністю) та в електронному вигляді (в форматі EXCEL); 

‒ розшифровки статей фінансової звітності на останню звітну дату, на річну дату та за 

аналогічний період минулого року; 

‒ податкова декларація про прибуток за попередній звітніий рік та всі звітні періоди 

(квартали) поточного року. Форма надання документу: підписані керівником і головним 

бухгалтером та скріплені відбитком печатки (за наявністю) та в електронному вигляді; 

‒ проект договору генерального підряду. 

 


