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Додаток 1  

до протоколу тарифного комітету АБ «УКРГАЗБАНК» 

№__ від __.__.2019 р. 

 

 

 

ДОГОВІР 

ПРО НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ № _____________ 

 

м. Київ                   «___» ________________ 20____ року 

 

_(повне найменування юридичної особи)_, надалі – Замовник, код ЄДРПОУ ________, 

місцезнаходження: ________, (зазначається статус платника податку на прибуток: 

зареєстрований платником податку на прибуток за базовою (основною) ставкою відповідно 

п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України або що не є платником податку на 

прибуток за базовою (основною) ставкою, як платник єдиного податку за ставкою ___ групи ___ 

відповідно до п.133.5 ст.133 розділу ІІІ Податкового кодексу України  або що не є платником 

податку на прибуток за базовою (основною) ставкою, як неприбуткова організація відповідно до 

п.133.4 ст.133 розділу ІІІ Податкового кодексу України), в особі ________, що проживає за 

адресою: ________, який діє на підставі ________, з однієї сторони, 

 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
«УКРГАЗБАНК», надалі – Виконавець, код ЄДРПОУ 23697280, місцезнаходження: м. Київ, 

вул. Єреванська будинок № 1, який зареєстрований платником податку на прибуток за базовою 

(основною) ставкою відповідно до п.136.1 ст.136 розділу ІІІ Податкового кодексу України, в 

особі _(посада уповноваженої особи) ___(ПІБ уповноваженої особи)___, що проживає за 

адресою: ________, який діє на підставі довіреності, посвідченої _(дата)_, _(ПІБ нотаріуса)_, 

приватним нотаріусом ____ та зареєстрованої в реєстрі за № __, з другої сторони,  

 

надалі за текстом разом – «Сторони», а окремо – «Сторона», з метою залучення клієнтів 

АБ «УКРГАЗБАНК» та захисту їх інтересів, розширення спектру банківських послуг, що 

надаються клієнтам, в тому числі з питань кредитування еко-напряму, уклали цей Договір про 

надання інформаційно-консультаційних послуг, надалі за текстом – «Договір», про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

   1.1.    Предметом Договору є надання Виконавцем інформаційно-консультаційних послуг      

(послугу   Замовник обирає самостійно), а саме: 

- інформаційно-консультаційна послуга 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» 

або 

- інформаційно-консультаційна послуга 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» 

або  

- інформаційно-консультаційна послуга 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»,  

- далі – послуга/послуги.  
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1.2. Послуги Замовнику надаються протягом визначеного в цьому Договорі строку та за плату, 

визначену цим Договором. 

1.3. Результатом надання послуг є складений фахівцями Виконавця висновок. Надання 

послуги не свідчить про здійснення Виконавцем акредитації/ надання вищого рівня 

акредитації/ надання додаткової акредитації. З моменту надання Виконавцем висновку у 

порядку, передбаченому п. 3.1. цього Договору, послуга вважається наданою. 
 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН   

 

2.1. Виконавець зобов'язаний: 

2.1.1. надати послугу Замовнику, відповідно до п.1.1. цього Договору протягом двадцяти 

банківських днів з дня отримання оплати послуги від Замовника згідно п.4.3. Договору та 

отримання повного пакету документів відповідно до Додатку 2 до цього Договору, у 

вигляді висновку. 

2.2. Виконавець має право: 

2.2.1. отримати від Замовника оплату в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені  

Договором; 

2.2.2. розірвати цей Договір у порядку, передбаченому п.9.3 цього Договору. 

2.2.3. вимагати від Замовника доформування повного пакету документів, у разі якщо пакет 

документів не відповідає Додатку 2 цього Договору.  

2.3. Замовник зобов'язаний: 

2.3.1.  Оплатити послугу, передбачену п. 1.1. цього Договору, в розмірі, в строки та в порядку 

згідно цього Договору; 

2.3.2. повертати Виконавцю у строки, встановлені цим Договором, погоджений та підписаний 

примірник Акту наданої інформаційно-консультаційної послуги до цього Договору (надалі 

за текстом – Акт) або мотивовану відмову у підписанні Акту;  

2.3.3.  Надати документи відповідно до Додатку 2 до цього Договору, що необхідні для надання 

Виконавцем послуги та складання висновку у строк, що не перевищує п’ять банківських 

днів з дня підписання цього Договору. 

2.4. Замовник має право: 

2.4.1. Отримувати інформацію щодо виконання умов цього Договору, за умови, що така 

інформація не відноситься до банківської таємниці клієнтів Виконавця. 

2.4.2. ініціювати припинення цього Договору у порядку, передбаченому  п. 9.4. цього Договору. 

 

 

3. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ НАДАНИХ ПОСЛУГ 

 

3.1. Виконавець готує висновок в строки визначені п.п.2.1.1. цього Договору, в електронному 

вигляді  та направляє його Замовнику (висновок у разі необхідності Виконавець може надати 

Замовнику нарочно у паперовому примірнику). Електронний примірник висновку направляється 

наступній(ним) контакній(ним) особі(бам) Замовника: (зазначається(ються) електронна(ні) 

адреса(и)). 

3.2. За результатом  наданої послуги  (результатом якої є надання висновку), Виконавець готує і 

роздруковує Акт, датований не пізніше ніж останнім банківським днем звітного місяця,  в двох 

ідентичних примірниках, підписує, забезпечує проставлення печатки і направляє поштою, 

кур`єром або нарочно Замовнику не пізніше ніж в останній банківський день такого звітного 

місяця. Звітний місяць вважається місяцем, в якому була надана послуга.  

3.3. Замовник зобов'язується не пізніше 10-го банківського дня місяця наступного за звітним 

місяцем підписати два примірники отриманого від Виконавця Акту, забезпечити проставлення 

печатки (за наявності) та один підписаний примірник Акту повернути Виконавцю або надати 

мотивовану відмову у підписанні Акту. У випадку не отримання Виконавцем направленого Акту 

або мотивованої відмови від підписання, то Акт вважається підписаним та узгодженим 

Замовником в редакції, що надійшла від Виконавця та, відповідно, вважається, що послуга 

надана Виконавцем та прийнята Замовником.  
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4. ОПЛАТА ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ 

 

4.1. Вартість наданих за Договором послуг Виконавця, визначених в п.1.1. цього Договору, 

становить: 

- інформаційно-консультаційна послуга 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» - 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч гривень, 00 копійок), з них 

вартість послуг – 20 833,33 грн. (двадцять тисяч вісімсот тридцять три гривні, 33 

копійки), крім того ПДВ – 4 166,67 грн.(чотири тисячі сто шістдесят шість гривень, 67 

копійок)   

або 

- інформаційно-консультаційна послуга 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» -  37 000,00 грн. (тридцять сім тисяч гривень, 00 

копійок), з них вартість послуг – 30 833,33 грн. (тридцять тисяч вісімсот тридцять три 

гривні, 33 копійки), крім того ПДВ – 6 166,67 грн.(шість тисяч сто шістдесят шість 

гривень, 67 копійок) 

  або 

- інформаційно-консультаційна послуга 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» - 12 000,00 грн. (дванадцять тисяч гривень, 00 

копійок),  з них вартість послуг – 10 000,00 грн. (десять тисяч гривень, 00 копійок), крім 

того ПДВ – 2 000,00 грн.(дві тисячі, 00 копійок).  

4.2. Вартість наданих за Договором послуг визначається також в Акті, який є його невід’ємною 

частиною. 

4.3. Оплата здійснюється Замовником в національній валюті України на рахунок Виконавця 

3739__________.980 в АБ «УКРГАЗБАНК», код Банку 320478, протягом  п’яти банківських 

днів з дня підписання цього Договору. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

 

5.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору, Сторона несе 

відповідальність, визначену цим Договором та (або) чинним законодавством України.  

5.2. У випадку несплати вартості послуги, у строки відповідно до п. 4.3. Договору, Виконавець 

не надає послугу за цим Договором, відповідно до п.1.1. цього Договору.  

 

6. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

 

6.1. Сторони цього Договору звільняються від відповідальності за невиконання (повне або 

часткове) або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо це 

невиконання або неналежне виконання є наслідком виникнення обставин непереборної 

сили (форс-мажор). 

6.2. Під обставинами непереборної сили (форс-мажор), в рамках цього Договору, розуміються           

обставини зовнішнього по відношенню до Сторін характеру, які виникли без вини Сторін, 

та які Сторони не могли передбачити або запобігти, а саме: стихійні явища природного 

характеру (землетруси, повені, урагани і т.д.), лиха техногенного та/або антропогенного 

походження (пожежі, перебої в енергозабезпеченні і т.д.), обставини суспільного життя 

(воєнні дії, страйки, суспільні безлади і т.д.), несанкціоноване втручання в роботу 

автоматизованих систем, комп'ютерних мереж, а також дії органів державної влади або 

місцевого самоврядування, в т.ч. які забороняють, обмежують чи будь-яким іншим чином 
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унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов’язань відповідно до умов цього 

Договору. Цей перелік не є вичерпним. У випадку настання обставин непереборної сили 

(форс-мажору), строк виконання зобов’язань за цим Договором вважається продовженим на 

строк дії таких обставин. Наявність факту настання подій, що визначені Сторонами як 

обставини непереборної сили (форс-мажор) підтверджується актом (документом) 

уповноваженого (компетентного) органу, в тому числі Торгово-промисловою палатою 

України. Обов’язок по доказуванню факту дії обставин непереборної сили (форс-мажору) 

покладається на Сторону, на яку вони вплинули. Період звільнення від відповідальності 

починається з моменту оголошення не виконуючою Стороною обставин непереборної сили 

(форс-мажору), але не раніше дати початку дії обставин непереборної сили (форс-мажору) і 

закінчується у день закінчення дії обставин непереборної сили (форс-мажору) або в день, у 

який не виконуюча Сторона вжила б заходів, які вона і справді могла вжити для виконання 

умов Договору, не зважаючи на дію обставин непереборної сили (форс-мажору). Якщо 

обставини непереборної сили (форс-мажору) продовжуються протягом 6 (шести) місяців 

від дати виникнення, Сторони за взаємною згодою можуть припинити дію цього Договору. 

 

7. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ 

 

7.1.  Сторони зобов’язуються зберігати конфіденційність відносно змісту цього Договору, 

Додатків до цього Договору, що є невід’ємною частиною цього Договору, а також будь-

якої іншої інформації та даних, які надаються кожною із Сторін у зв’язку з виконанням 

умов цього Договору та не допускати розголошення інформації яка становить банківську 

таємницю. 

7.2.  Сторони визнають конфіденційною та такою, що не підлягає розголошенню третім особам, 

будь-яку технічну, комерційну, або будь-яку іншу інформацію, що стосується специфіки 

діяльності Замовника та Виконавця, а також будь-яку іншу інформацію, що передається 

Сторонами цього Договору одна одній (за винятком надання інформації та первинних 

документів контролюючим органам (в т.ч. органам фіскальної служби) відповідно до 

діючого законодавства України), аудиторам. 

7.3.  За розголошення конфіденційної інформації винна Сторона зобов’язана відшкодувати 

іншій Стороні, спричинені таким розголошенням збитки. 

7.4.  Кожна із Сторін, несе відповідальність за повноту та достовірність інформації, яка була 

надана іншій Стороні для розповсюдження. Будь-які рекламні матеріали, макети, листівки 

тощо, погоджуються Сторонами.   

 

8. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

 

8.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом 

переговорів між Сторонами. 

8.2. У випадку неможливості вирішення спору шляхом переговорів він вирішується у  судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до вимог 

чинного законодавства України.  

 

 

9. ДІЯ ДОГОВОРУ 

 

9.1. Цей Договір діє з дати його підписання та скріплення печатками Сторін до його повного 

виконання.  

9.2. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного підписання Сторонами 

відповідного додаткового договору (угоди) до цього Договору, якщо інше не встановлено у 

самому додатковому договорі, цьому Договорі або чинним в Україні законодавстві. 

9.3. При невиконанні/несвоєчасному виконанні Замовником обов’язку, передбаченого пп.2.3.3. 

цього Договору Виконавець має право в односторонньому порядку достроково розірвати 

цей Договір письмово повідомивши про дострокове розірвання цього Договору Замовника 
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за 15 календарних днів до дати припинення дії цього Договору. Договір вважається 

розірваним через 15 календарних днів з дати направлення Виконавцем відповідного 

письмового повідомлення.  При цьому оплата (у разі її здійснення) передбачена п. 4.1. цього 

Договору Замовнику не повертається.  

9.4. При невиконанні Виконавцем обов’язку передбаченого п.2.1. цього Договору, Замовник має 

право на розірвання цього Договору, яке здійснюється шляхом укладання додаткової угоди 

до цього Договору.  

9.5. У разі виникнення обставин, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються 

вимогами чинного законодавства України. 

 

10. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

10.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі 

пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням дії цього Договору, 

тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, 

регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України. 

10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 

договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з 

питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу. 

10.3. Сторони несуть повну відповідальність за вірність вказаних ними у цьому Договорі 

реквізитів та зобов'язуються у триденний термін у письмовій формі повідомляти іншу 

Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення, несуть ризик настання пов'язаних з цим 

несприятливих наслідків. 

10.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін 

до третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою 

Стороною. 

10.5.  Кожна Сторона зобов’язується використовувати персональні дані фізичних осіб, отримані 

від іншої Сторони, тільки з метою належного та повного виконання своїх обов’язків за цим 

Договором, та не передавати такі дані третім особам, окрім випадків, коли така передача 

передбачена чинним законодавством України або необхідна для належного та повного 

виконання своїх обов’язків за цим Договором – в цьому разі така передача дозволяється без 

будь-якого додаткового повідомлення іншої Сторони. 

    Кожна Сторона включає отримані нею від іншої Сторони персональні дані фізичних осіб 

до бази персональних даних, володільцем якої вона є (далі - «БПД»), та декларує, що у БПД 

забезпечені усі передбачені законодавством вимоги щодо захисту персональних даних. 

Сторона, що передає персональні дані фізичних осіб іншій Стороні, зобов’язується довести 

цей факт до відома відповідних фізичних осіб, якщо інше не передбачено законом, і 

повідомити їм інформацію, з якою вони мають право бути ознайомлені відповідно до 

чинного законодавства. 

     Сторони погодились, що будь-які претензії, вимоги та скарги від фізичних осіб, 

персональні дані яких були передані однією Стороною іншій Стороні, заявлені цій іншій 

Стороні, повинні бути переадресовані до тієї Сторони, яка передала такі персональні дані, і 

саме на цю Сторону покладається обов’язок із розгляду та задоволення відповідних 

претензій, вимог чи скарг. 

10.6. Додаткові угоди, договори та додатки до цього Договору, що будуть укладатися впродовж 

дії цього Договору є його невід'ємними частинами і матимуть юридичну силу у разі, якщо 

вони викладатимуться у письмовій формі та будуть підписані Сторонами й скріплені їх 

печатками (за наявності). 

10.7. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології 

українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - 

по одному для кожної із Сторін.  

Додатки, які є що є невід’ємною частиною цього Договору: 

Додаток 1 – Акт наданої інформаційно-консультаційної послуги до Договору про надання 

інформаційно-консультаційних послуг № _______________ від «____» _______ 20___ р.  
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      Додаток 2 – Перелік документів необхідний для отримання інформаційно-консультаційної 

послуги  

 
 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

ЗАМОВНИК: 

   _________________________ 

Місцезнаходження: 

Код ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової 

картки платника податків  

рахунок 

Код банку  

ІПН або не є платником ПДВ 

 

 

______________  

М.П. 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 

Поштова адреса: 01030, м. Київ, вул. 

Б.Хмельницького, 16-22 

Код банку 320478, 

Код в ЄДРПОУ 23697280. 

ІПН 236972826658 

 

______________________________ 

М.П. 
 

 

 

 

 

Додаток №1 

                                                                                до Договору про надання 

інформаційно-консультаційних послуг 

№ _________ від «__» _________ 20__р. 

 

АКТ 

 наданої інформаційно-консультаційної послуги 

до Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг № _______________ від 

«____» _______ 20___ р.  

 

 м. Київ       "___" _________ 20_ р. 

 

_(повне найменування юридичної особи)_, надалі за текстом "Замовник", в особі 

________________________, який діє на підставі ____________, з однієї сторони, 

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК 
«УКРГАЗБАНК», надалі за текстом "Виконавець", в особі ___________________________, 

який(а) діє на підставі ____________________, з іншої сторони, 

надалі за текстом - «Сторони», уклали цей Акт про наступне: 

 

1. Відповідно до умов Договору про надання інформаційно-консультаційних послуг № 

_________  від «___» _____20__р. (надалі за текстом – „Договір”) Виконавцем надано у 

відповідності до п.3.1. цього Договору, а Замовником прийнято інформаційно-

консультаційну послугу у відповідності до п. 1.1. Договору у вигляді висновку, а саме: 

інформаційно-консультаційну послугу 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» 

або 

інформаційно-консультаційну послугу 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» 

або 
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інформаційно-консультаційну послугу 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».  

2. Вартість наданої інформаційно-консультаційної послуги становить: 

інформаційно-консультаційна послуга 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» - 20 833,33грн. (двадцять тисяч вісімсот тридцять три 

гривні 33 копійки), крім того  ПДВ 4 166,67 грн. (чотири тисячі сто шістдесят шість 

гривень, 67 копійок), всього 25 000,00 грн. (двадцять п’ять тисяч гривень 00 копійок) 

або 

інформаційно-консультаційна послуга 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» - 30 833,33грн. (тридцять тисяч вісімсот 

тридцять три гривні 33 копійки), крім того  ПДВ 6 166,67 грн. (шість тисяч сто 

шістдесят шість гривень, 67 копійок), всього 37 000,00 грн. (тридцять сім тисяч гривень 

00 копійок) 

або 

інформаційно-консультаційна послуга 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» - 10 000,00грн (десять тисяч гривень 00 

копійок), крім того  ПДВ 2 000,00 грн. (дві тисячі гривень, 00 копійок), всього 12 000,00 

грн. (дванадцять тисяч гривень 00 копійок). 

  3.    Послуги, зазначені в п. 2 Акту Замовником сплачені. 

4.  Сторони претензій одна до одної не мають. 

5.  Цей Акт є невід'ємним додатком до Договору і складений у двох автентичних примірниках, 

по одному для кожної Сторони. 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН: 

 

ЗАМОВНИК: 

   _________________________ 

Місцезнаходження: 

Код ЄДРПОУ/реєстраційний 

номер облікової картки платника 

податків  

рахунок 

Код банку  

ІПН або не є платником ПДВ 

 

 

______________  

М.П. 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

АБ «УКРГАЗБАНК» 

03087, м. Київ, вул. Єреванська, 1 

Поштова адреса: 01030, м. Київ, вул. 

Б.Хмельницького, 16-22 

Код банку 320478, 

Код в ЄДРПОУ 23697280. 

ІПН 236972826658 

 

______________________________ 

М.П. 
 

  

 

 

 

 

Додаток №2 

                                                                                до Договору про надання 

інформаційно-консультаційних послуг 
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№ _________ від «__» _________ 20__р. 

 

 

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»: 
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‒ 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; 

‒ 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»: 
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‒ 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. 

 


