
 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ НАДАННЯ КРЕДИТУ 

ЮРИДИЧНІЙ ОСОБІ 

 

❏ Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних - осіб підприємців та громадських формувань та 

Статуту (останньої редакції), або Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для 
проведення реєстраційних дій, з посиланням на останню редакцію Статуту та Виписку з Єдиного державного реєстру 

юридичних та фізичних - осіб підприємців та громадських формувань. 

❏ Копії паспортів (всі сторінки з відмітками) та копії  довідок про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ІНН) засновників, керівника підприємства та інших осіб, що мають право другого підпису. 

❏ Копії балансів (форма №1), звітів про фінансові результати (форма №2) за 4 (чотири) останні звітні періоди (квартали) 

(для підприємств АПК та підприємств, що складають лише річні звіти – за останні 3 роки), з відміткою статистичних 

органів про їх отримання (або відповідні квитанції - у разі надання звітів в електронному вигляді). 

❏ Згода на перевірку підприємства, власників істотної участі (які володіють 25 і більше % статутного капіталу (акцій) та 

контролерів бізнесу (за формою ТОВ «ОЛРАЙЗ») в базах даних БКІ. 

❏ Схематичне зображення структури власності підприємства.  

❏ Копії документів, що підтверджують право власності на майно, що передається в заставу (обрати необхідне): 
 

Нерухомість (житлова або нежитлова): 
 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на нежитлове або житлове приміщення. 
 Технічний паспорт (інвентаризаційної справи) на нерухомість. 

 
Земельна ділянка: 

 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку або державний акт на право власності на 
земельну ділянку. 
 
Транспортні засоби: 

 Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) або Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарської техніки та 
технологічно-транспортного засобу. 
 
Обладнання: 

 Балансова довідка (за формою ТОВ «ОЛРАЙЗ») із зазначенням назви кожного з об'єктів та іншої інформації. 
 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на обладнання. 

 
Об‘єкт незавершеного будівництва: 

 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на нежитлове або житлове приміщення –  у випадку, коли в 
іпотеку запропоновано об’єкт незавершеного будівництва, що є нерухомістю у стадії реконструкції. 

 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку або державний акт на право власності на 
земельну ділянку.  

 
В залежності від виду діяльності, галузевої специфіки, організаційної структури позичальника, після 

вивчення зазначених вище документів, ТОВ «ОЛРАЙЗ» може здійснити запит щодо надання інших 

документів 

 

 



 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ 

❏ Заява-Анкета на кредит (за формою ТОВ «ОЛРАЙЗ»). 

❏ Копії протоколів вищого органу юридичної особи про останні зміни в установчих документах, керівному складі юридичної особи. 

❏ Копія протоколу загальних зборів учасників/рішення засновника про обрання (призначення) керівника.  

❏ Копії наказів на керівника та інших осіб, що мають право другого підпису. 

❏ Якщо до складу засновників входить юридична/-і особа/-и - копії їх установчих та реєстраційних документів. 

❏ Виписка з Реєстру акціонерів про склад акціонерів; Копія свідоцтва реєстратора на право ведення реєстру акціонерів; Копія свідоцтва про 
реєстрацію випуску акцій товариством (виключно для клієнтів - акціонерних товариств) 

❏ Копії спеціальних документів, які необхідні для ведення діяльності (ліцензії, дозволи, патенти) (за наявності) 

❏ При наявності збитку (як по фінансовому, так і по податковому обліку) - надати довідку з поясненням його виникнення (по кожному обліку 
окремо) та надати інформацію щодо шляхів досягнення прибуткової діяльності. 

❏ Довідки банків про наявність поточних рахунків та рух коштів за рахунками за останні дванадцять місяців, з помісячною розбивкою. 

❏ Загальна оборотно-сальдова відомість за останній звітний період (квартал/рік). 

❏ Оборотно-сальдова відомість по 311, 312 рахунках в помісячній розбивці за 3 останні місяці. 

❏ Розшифровки всіх статей балансу на останню звітну дату, що становлять більше 5% валюти балансу, детальні розшифровки дебіторської, 

кредиторської заборгованості, боргів за кредитами, позиками, фінансовою допомогою та іншими зобов’язаннями, інша аналітична 

інформація за бізнесом (за формою ТОВ «ОЛРАЙЗ»). 

❏ Копії договорів, за якими передбачається отримання доходів (за наявності). 

❏ Копії договорів оренди або документів, що підтверджують право власності на площі, де здійснюється господарська діяльність 

❏ Документи, що підтверджують власний внесок на купівлю нерухомості/транспортного засобу/обладнання (виписки з балансу, платіжні 
доручення, акт приймання – передачі, інші первісні документи) (для кредитів з цільовим використанням - купівля основних засобів). 

❏ Рішення (протокол) уповноваженого органу управління юридичної особи про надання згоди на отримання кредиту та передачу в заставу 

(іпотеку) майна і надання повноважень на підписання договору про надання кредиту, договору застави (іпотеки) та інших документів 
пов’язаних з отриманням кредиту. У випадку, якщо майно належать майновому поручителю та/або кредитною угодою передбачений 
фінансовий поручитель, в такому протоколі повинно бути відображено звернення з клопотанням до такого поручителя з проханням 
виступити майновим та/або фінансовим поручителем перед ТОВ «ОЛРАЙЗ» (надається в день отримання кредиту за формою ТОВ 
«ОЛРАЙЗ»). 

❏ Опитувальник з фінансового моніторингу юридичної особи (надається в день отримання кредиту за формою ТОВ «ОЛРАЙЗ»). 

❏ Документи, на майно, що передається в заставу (обрати необхідне): 
 

Нерухомість (житлова або нежитлова): 

 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно. 
 Довідка про мешканців, зареєстрованих за адресою нерухомості – для житлової нерухомості. 
 Договір оренди/суборенди нерухомості (якщо нерухомість здається в оренду/суборенду).   
 Договір оренди/суборенди земельної ділянки – якщо нерухомість знаходиться на орендованій земельній ділянці. 
 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку нерухомості, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 

 
Земельна ділянка: 
 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку. 
 Довідка БТІ або органу місцевого самоврядування про наявність/відсутність об‘єктів на земельній ділянці. 
 Договір оренди/суборенди земельної ділянки (якщо земельна ділянка здається в оренду/суборенду). 

 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку земельної ділянки, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 
 

Об‘єкт незавершеного будівництва: 
 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно 
 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

 Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно щодо об‘єкта незавершеного будівництва. 
 Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об‘єкта незавершеного будівництва з даними про ступінь готовності об‘єкта. 
 Повідомлення про початок будівельних робіт або Дозвіл на виконання будівельних робіт. 
 Договір генерального підряду (будівельних робіт) з ліцензією підрядника на здійснення будівельних робіт. 
 Договір оренди/суборенди земельної ділянки – у випадку, коли будівництво здійснюється на орендованій земельній ділянці. 

 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку нерухомості, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 
 

Транспортні засоби (ТЗ): 
 Висновок експертного дослідження ТЗ, який видається сервісним центром МВС України про те, що ТЗ не знаходиться під арештом, угоні, 
розшуку – для автотранспортних засобів, або Довідка Держгірпромнагляду про те, що сільськогосподарська техніка не знаходиться під 
арештом, угоні, розшуку – для тракторів, комбайнів, тракторних причепів та іншої сільськогосподарської техніки, яку сконструйовано на 
шасі (за окремою вимогою ТОВ «ОЛРАЙЗ»). 
 Договір оренди/суборенди ТЗ запропонованого в заставу (якщо ТЗ здається в оренду/суборенду). 
 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку ТЗ, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 

 

Обладнання: 
 Вантажні митні декларації (якщо товари придбані за кордоном), транспортні накладні, або акти приймання-передавання обладнання. 

 Платіжні документи, що підтверджують здійснення оплати за обладнання, що є предметом застави. 
 Технічна документація. 
 Правовстановлюючий документ на приміщення, у якому перебуває обладнання, що передається в заставу, або договору оренди 
приміщення, якщо приміщення не є власністю Заставодавця. 
 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку обладнання, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 

 

В залежності від виду діяльності, галузевої специфіки, організаційної структури позичальника, після вивчення 

зазначених вище документів, ТОВ «ОЛРАЙЗ» може здійснити запит щодо надання інших документів 



 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ НАДАННЯ КРЕДИТУ 

ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ – ПІДПРИЄМЦЮ 

 

❏ Копія Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

або Опис документів, що надаються фізичними-особами підприємцями державному реєстратору для проведення 

реєстраційних дій, з посиланням на останню редакцію Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних  

осіб - підприємців та громадських формувань. 

❏ Копія паспорта (всі  сторінки з відмітками) та копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (ІНН) позичальника та подружжя (за наявності). 

❏ Копія свідоцтва про шлюб/розлучення/рішення суду про розлучення (за наявності).  

❏ Копії декларацій про доходи фізичної особи-підприємця або звіт суб'єкта малого підприємництва-фізичної особи - 

платника єдиного податку за попередній календарний (фінансовий) рік та, за наявності, за 4 (чотири) останні звітні 

періоди з відміткою статистичних органів про їх отримання (або відповідні квитанції - у разі надання звітів в 

електронному вигляді). 

❏ Згода на перевірку в бюро кредитних історій позичальника та подружжя (за наявності) (за формою ТОВ «ОЛРАЙЗ») 

❏ Копії документів, що підтверджують право власності на майно, що передається в заставу (обрати необхідне): 
 

Нерухомість (житлова або нежитлова): 
 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на нежитлове або житлове приміщення. 
 Технічний паспорт (інвентаризаційної справи) на нерухомість. 

 
Земельна ділянка: 

 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку або державний акт на право власності на 
земельну ділянку. 
 

Транспортні засоби: 
 Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт) або Свідоцтво про реєстрацію сільськогосподарської техніки та 

технологічно-транспортного засобу. 
 
Обладнання: 

 Балансова довідка (за формою ТОВ «ОЛРАЙЗ») із зазначенням назви кожного з об'єктів та іншої інформації. 
 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на обладнання. 

 
Об‘єкт незавершеного будівництва: 

 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на нежитлове або житлове приміщення –  у випадку, коли в 

іпотеку запропоновано об’єкт незавершеного будівництва, що є нерухомістю у стадії реконструкції. 
 Правовстановлюючий документ, який підтверджує право власності на земельну ділянку або державний акт на право власності на 
земельну ділянку. 

 

В залежності від виду діяльності, галузевої специфіки, організаційної структури позичальника, після 

вивчення зазначених вище документів, ТОВ «ОЛРАЙЗ» може здійснити запит щодо надання інших 

документів 
 



 
 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ КРЕДИТУ ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ – ПІДПРИЄМЦЕМ 

 

❏ Заява-Анкета на кредит (за формою ТОВ «ОЛРАЙЗ»). 

❏ Довідки банків про наявність поточних рахунків та надходження на рахунки за останні дванадцять місяців з помісячною 

розбивкою. 

❏ Оборотно-сальдова  відомість по 31 рахунку в помісячній розбивці за 6 останніх місяців (за наявності). 

❏ Заповнена управлінська звітність за формою ТОВ «ОЛРАЙЗ», де необхідно зазначити перелік активів та зобов’язань, 

структуру доходів та витрат, зокрема: 

➢ перелік власного майна, що використовується в бізнесі, та перелік орендованого майна;  

➢ перелік товарно-матеріальних запасів; 

➢ перелік та розшифровка всіх зобов´язань (боргів за кредитами, позиками, фінансовою допомогою тощо), 

розшифровка дебіторської заборгованості, розшифровка кредиторської заборгованості;  

➢ структура доходів бізнесу; 

➢ склад змінних витрат бізнесу; 

➢ склад всіх постійних витрат бізнесу (оренда, комунальні послуги, транспорт, зв´язок, оплата праці працівників, тощо). 

❏ Копії спеціальних документів, які необхідні для ведення діяльності (ліцензії, дозволи, патенти) (за наявності). 

❏ Копії договорів, за якими передбачається отримання доходів (за наявності). 

❏ Копії договорів оренди або документів, що підтверджують право власності на площі, де здійснюється господарська 
діяльність. 

❏ Документи, що підтверджують власний внесок на купівлю нерухомості/транспортного засобу/обладнання (виписки з 

балансу, платіжні доручення, акт приймання – передачі, інші первісні документи) (для кредитів з цільовим використанням 

- купівля основних засобів). 

❏ Опитувальник з фінансового моніторингу фізичної особи-підприємця (надається в день отримання кредиту за формою 

ТОВ «ОЛРАЙЗ»). 

❏ Документи, на майно, що передається в заставу (обрати необхідне): 
 

Нерухомість (житлова або нежитлова): 
 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно. 
 Довідка про мешканців, зареєстрованих за адресою нерухомості – для житлової нерухомості. 
 Договір оренди/суборенди нерухомості (якщо нерухомість здається в оренду/суборенду).   
 Договір оренди/суборенди земельної ділянки – якщо нерухомість знаходиться на орендованій земельній ділянці. 
 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку нерухомості, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 

 
Земельна ділянка: 

 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку. 
 Довідка БТІ або органу місцевого самоврядування про наявність/відсутність об‘єктів на земельній ділянці. 
 Договір оренди/суборенди земельної ділянки (якщо земельна ділянка здається в оренду/суборенду). 
 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку земельної ділянки, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 

 
Об‘єкт незавершеного будівництва: 
 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на нерухоме майно 
 Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку. 
 Витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно щодо об‘єкта незавершеного будівництва. 
 Витяг з Реєстру прав власності на нерухоме майно щодо об‘єкта незавершеного будівництва з даними про ступінь готовності об‘єкта. 

 Повідомлення про початок будівельних робіт або Дозвіл на виконання будівельних робіт. 
 Договір генерального підряду (будівельних робіт) з ліцензією підрядника на здійснення будівельних робіт. 
 Договір оренди/суборенди земельної ділянки – у випадку, коли будівництво здійснюється на орендованій земельній ділянці. 
 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку нерухомості, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 

 
Транспортні засоби (ТЗ): 

 Висновок експертного дослідження ТЗ, який видається сервісним центром МВС України про те, що ТЗ не знаходиться під арештом, угоні, 
розшуку – для автотранспортних засобів, або Довідка Держгірпромнагляду про те, що сільськогосподарська техніка не знаходиться під 
арештом, угоні, розшуку – для тракторів, комбайнів, тракторних причепів та іншої сільськогосподарської техніки, яку сконструйовано на 
шасі (за окремою вимогою ТОВ «ОЛРАЙЗ»). 

 Договір оренди/суборенди ТЗ запропонованого в заставу (якщо ТЗ здається в оренду/суборенду). 
 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку ТЗ, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 

 
Обладнання: 
 Вантажні митні декларації (якщо товари придбані за кордоном), транспортні накладні, або акти приймання-передавання обладнання. 
 Платіжні документи, що підтверджують здійснення оплати за обладнання, що є предметом застави. 
 Технічна документація. 
 Правовстановлюючий документ на приміщення, у якому перебуває обладнання, що передається в заставу, або договору оренди 
приміщення, якщо приміщення не є власністю Заставодавця. 
 Звіт про незалежну експертну грошову оцінку обладнання, підготовленого незалежним оцінювачем, акредитованим ТОВ “ОЛРАЙЗ”. 

 
В залежності від виду діяльності, галузевої специфіки, організаційної структури позичальника, після вивчення 

зазначених вище документів, ТОВ «ОЛРАЙЗ» може здійснити запит щодо надання інших документів 


