
 
Перелік документів,  

необхідних для здійснення діяльності підприємства,  
які підтверджують відповідність діяльності позичальника/ проекту санітарно-гігієнічним та 

екологічним нормам і стандартам, які діють в Україні відповідно до національного 
законодавства або згідно із укладеними нею міжнародними конвенціями та угодами 

 
 

Перелік не є вичерпним, у разі якщо чинним законодавством, зважаючи на особливості діяльності 
підприємства, вимагаються інші (не зазначені у переліку) документи, які підтверджують відповідність 
діяльності позичальника/ проекту санітарно-гігієнічним та екологічним нормам і стандартам, які діють 
в Україні відповідно до національного законодавства або згідно із укладеними нею міжнародними 
конвенціями та угодами, до АТ „Укрексімбанк”, додатково до документів, зазначених у цьому 
переліку, надаються копії таких документів.  

У разі відсутності у підприємства документів (одного або більше), зазначених у п.п. 1-29 переліку, 
від нього вимагається письмове підтвердження того, що згідно чинного законодавства, підприємство 
не зобов’язане мати ці документи. 

У разі якщо сукупна заборгованість клієнта за кредитними операціями АТ „Укрексімбанк” 
(включаючи проект, що розглядається) складає менше 50 тис.дол.екв., вимагаються документи, 
зазначені у п.1, 30-34 переліку. 

 

1. Позитивний висновок державної екологічної експертизи (у разі якщо здійснення такої експертизи є 
обов’язковим відповідно до вимог Закону України „Про екологічну експертизу”). 

2. Положення про природоохоронну роботу на підприємстві. 

3. Наказ про відповідальність посадових осіб за ведення природоохоронної роботи на підприємстві. 

4. Положення про лабораторію, що здійснює контроль за станом навколишнього середовища та умов 
праці, свідоцтво про акредитацію такої лабораторії (у разі якщо така лабораторія є на підприємстві). 

5. Посадова інструкція інженера по охороні навколишнього природного середовища. 

6. Інструкція по збору і транспортуванню відходів. 

7. Норми видачі спецодягу та засобів індивідуального захисту. 

8. Розроблений і погоджений у чинному порядку з теріторіальними органами Міністерства охорони 
здоров”я, Министерства охорони навколишнього природного середовища, за необхідності – з 
територіальними органами самоврядування План природоохоронних заходів на поточний рік та звіт 
про виконання такого плану за останній рік. 

9. Дозвіл на викид шкідливих речовин у атмосферу, в т.ч. звіт про інвентаризацію стаціонарних джерел 
викидів, інші матеріали, які обґрунтовують отримання такого дозволу. 

10. План попереджувальних ремонтів вентиляційного обладнання. 

11. План-графік контролю за викидами стаціонарних джерел на поточний рік. 

12. Статистична звітність за формою 2ТП-повітря.  

13. Розрахунок платежів за забруднення атмосфери та підтвердження оплати за останній рік. 



14. Норми водоспоживання та водовідведення.  

15. Обсяг гранично-допустимого збросу забруднюючих речовин у відкриту водойму. 

16. Дозвіл на спеціальне водовикористання. 

17. План-графік лабороторного контролю за якістю стічних вод. 

18. Статистична звітність за формою 2ТП-водгосп. 

19. Розрахунок платежів за зброс промислових стічних вод та підтвердження оплати за останній рік. 

20. Звіт про інвентаризацію відходів. 

21. Дозвіл на розміщення відходів у навколишньому середовищі (або договір із організацією, що 
здійснює вивіз відходів). 

22. Ліміт на утворення відходів. 

23. Довідка про фактичне утворення відходів 

24. Розрахунок платежів за розміщення відходів та підтвердження здійснення оплати за останній рік. 

25. Колективний договір роботодавця (підприємства) з робітниками та службовцями. 

26. План-графік лабораторного контролю за станом атмосферного  повітря на території підприємства і 
його прилеглій території. 

27. План-графік лабораторного контролю за умовами праці. 

28. Перелік осіб, які підлягають щорічному медогляду. 

29. Заключний щорічний акт медогляду робітників підприємства. 

30. Результати (висновки) перевірок діяльності підприємства державними контролюючими органами 
(за останні 2 роки). 

31. Довідка про дотримання нормативних вимог з соціальних та екологічних питань за встановленою 
формою. 

32. Підтвердження проведення оцінки впливу на довкілля та оприлюднення її результатів (за 
необхідності - у разі якщо проведення такої оцінки вимагається чинним законодавством та/ або при 
розгляді питання щодо фінансування будівництва нових об’єктів/ масштабних проектів з розширення 
діяльності/ конверсії виробничих потужностей за умови, що вид діяльності, передбачений кредитним 
проектом, відповідно до Переліку ризиків, які притаманні різним видам діяльності ЄБРР віднесено до 
категорії А).   


