
 

 

 

Перелік документів необхідних для розгляду можливості надання 
банківського кредиту на придбання спецтехніки  

      Обов’язкові документи: 
1 Специфікація або рахунок-фактура на автомобіль2.  

2 Статут з усіма змінами, доповненнями та випискою із реєстру акціонерів, якщо Лізингоотримувач являється 
акціонерним товариством. 

 

3 Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи.  
4 Довідка з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України.  
5 Довідка про взяття на облік платника податку (4-ОПП).  
6 Звіт суб'єкта малого підприємництва – юридичної особи – платника єдиного податку (за наявності)  

7 Баланс підприємства (форма № 1), звіт про фінансові результати (форма № 2) обов’язково з відміткою відділу 
Держкомстату за останні п’ять звітних періодів1.  

 

8 Довідка з обслуговуючого банку про обороти по рахунку за останні 12 місяців та наявність/відсутність 
заборгованості2 

 

9 За наявності інших кредитів – копії кредитних договорів, договорів забезпечення та оригінал довідки від банків-
кредиторів про стан заборгованості за діючими кредитами та наявність прострочень 

 

10 Копії патентів, ліцензій та інших  документів, що дозволяють займатися певними видами діяльності 
(якщо діяльність підлягає ліцензуванню).  

 

11 Копія діючих договорів (щодо основної сфери діяльності) – як приклад, крупних контрактів.  
12 Розгорнутий витяг з Міністерства Юстиції України про наявність/відсутність арештів та заборон2.  

13 

Документи, які підтверджують факт призначення і повноваження керівника і головного бухгалтера 
підприємства (протокол та наказ про призначення), копії їх паспортів (перша, друга, третя сторінки і сторінки з 
відміткою про місце реєстрації / прописки), ідентифікаційних кодів, завірені підписами і печаткою 
підприємства. 

 

14 Картка зразків підписів2  

1 Документи надаються у вигляді копій, завірених підписом керівника та печаткою підприємства, крім банківських довідок. 
2 Документи надаються в оригіналі  
  
 
 
        Додаткові документи (надаються, якщо сума кредиту перевищує 800 тис.грн., або аналіз фінансово - 

господарської діяльності Позичальника здійснюється за загальною процедурою): 
 

1 Розшифровка статей Балансу, що становлять 20% та більше валюти балансу  
2 Розшифровка статті 035 «Чистий дохід від реалізації продукції» – довідка на фірмовому бланку підприємства 

(оригінал) 
 

3 Розшифровка основних засобів та фінансових інвестицій (стаття 031 та 045 балансу Ф1)2  
4 Розшифровка дебіторської та кредиторської заборгованості (статті 160, 210, 530, 610 на поточну дату)2  

 

 

Додаткова інформація за телефоном (067) 520 - 83-12  

Панкратьєв Олександр (e-mail: pan@alfatech.com.ua) 


	Обов’язкові документи:

