РОЗДІЛ І. УСТАНОВЧІ ТА РЕЄСТРАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ ПОЗИЧАЛЬНИКА
№

Назва документу

1 Кредитна заявка згідно типової форми, яка затверджена як додаток до Порядку
2 Статут
Опис документів, за яким чинний установчий документ клієнта був прийнятий державним реєстратором для
3 його реєстрації в ЄДР (такий опис повинен містити код доступу до результатів надання адміністративних послуг
у сфері державної реєстрації)
4 Чинний установчий документ клієнта, отримана з ЄДР за кодом доступу, наведеного в описі, вказаному в п.3.
5 Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
6 Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань
7 Витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна за Позичальником
Протокол загальних зборів членів ОСББ про обрання правління/Протокол загальних зборів членів ЖБК про
8
обрання правління або голови ЖБК
9

Протокол правління ОСББ про обрання зі складу правління голови правління та заступника голови правління
ОСББ/Протокол уповноваженого колегіального орагну ЖБК про обрання голови правління ЖБК

10 Паспорт та РНКОП громадянина України членів правління, в т.ч. голови правління ОСББ/ЖБК
Протокол загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку/членів ЖБК згідно відповідної типової
11
форми, яка затверджена як додаток до Порядку*
Документи на підтвердження дотримання процедури скликання загальних зборів співвласників
12
багатоквартирного будинку/членів ЖБК
РОЗДІЛ ІІ.ФІНАНСОВІ ДОКУМЕНТИ ПОЗИЧАЛЬНИКА
13 Кошторис
Довідки з обслуговуючих банків про: наявність відкритих рахунків та залишки; рух коштів по рахунках за
14 останній рік щомісячно; наявність та стан обслуговування заборгованості за кредитами та іншими
зобов'язаннями
РОЗДІЛ III. ДОКУМЕНТИ ЗА КРЕДИТНИМ ПРОЕКТОМ
Бізнес-план (розрахунок вартості) проекту з реалізації заходів з підвищення енергетичної ефективності, із усіма
наявними додатками
16 Завдання на проектування/проектно-кошторисна документація
Документи щодо асортименту, найменування та вартості енергоефективного обладнання/матеріалів, що
17
передбачається придбати із залученням кредиту (договори, рахунки-фактури, накладні тощо)
Договір із підрядником/субпідрядником про виконання передбачених проектом робіт щодо впровадження
18 заходів з підвищення енергетичної ефективності з використанням енергоефективного обладнання/матеріалів (в
разі кредитування робіт)
* - документи подаються Позичальником після прийняття Банком рішення про надання кредиту та до укладання
кредитного договору і договорів про надання забезпечення виконання зобов'язань за кредитним договором
15

