
 
 

Кредитування фізичних осіб на споживчі потреби під заставу нерухомого майна та/або 
транспортного засобу в АТ «БТА БАНК» 

 
Документи, які повинен надати Позичальник для аналізу можливості надання кредиту:  
 

 анкета-заява Позичальника;  

 копії сторінок паспорту Позичальника, завіряються підписом Позичальника (при поданні 
документів з собою мати оригінали);  

 копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків 
Позичальнику (або серія та номер паспорта, в якому проставлено відмітку відповідного 
контролюючого органу про відмову в одержані реєстраційного номеру платника податків), 
завіряється підписом Позичальника (при поданні документів з собою мати оригінали);  

 копія свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу, завіряється підписом Позичальника (при 
поданні документів з собою мати оригінали);  

 копії сторінок паспорту іншого з подружжя, завіряється підписом іншого з подружжя 
Позичальника (за наявності) (при поданні документів з собою мати оригінали);  

 копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків 
іншого з подружжя (або серія та номер паспорта, в якому проставлено відмітку відповідного 
контролюючого органу про відмову в одержані реєстраційного номеру платника податків), 
завіряється підписом іншого з подружжя Позичальника (за наявності) (при поданні 
документів з собою мати оригінали);  

 копії Свідоцтва про народження малолітніх та неповнолітніх дітей (в разі їх наявності);  

 документи, що підтверджують забезпеченість житлом дітей (наявність місця проживання);  

 довідка про доходи за останні 6 місяців, якщо Позичальник є директором/головним 
бухгалтером підприємства – довідку по формі 1ДФ;  

 позичальником можуть бути надані інші документи (копія договору депозитного вкладу, 
довідка з іншого уповноваженого банку про залишок коштів на рахунку, відкритого на ім’я 
Позичальника або члена його родини, копія трудового договору за неосновним місцем 
роботи та/або довідка про доходи, копія договору оренди майна, що належить Позичальнику 
тощо), що підтверджують додатковий дохід Позичальника;  

 копії сторінок трудової книжки з записами про місце роботи за останні 3 роки, засвідчені 
підписом відповідальної особи та печаткою підприємства, на якому працює Позичальник;  

 копії кредитних договорів, договорів забезпечення, довідки з банків кредиторів про стан 
заборгованості (при наявності кредитів в інших банках);  

 копії документів, що підтверджують право власності на активи Позичальника.  
 
Для фізичних осіб – Публічних осіб, а також пов’язаних з Публічними або близьких до публічних 
осіб – документи, що підтверджують джерела походження їх активів, прав на такі активи тощо, а 
саме:  

 копія декларації про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) з відміткою 
контролюючого органу України про її отримання (для податкових резидентів України);  

 копія декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру/ 
декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органу місцевого 
самоврядування, отриманої, зокрема з Єдиного державного реєстру декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що 
формується та ведеться Національним агентством з питань запобігання корупції;  

 інші документи, що підтверджують джерела походження власних коштів та активів фізичної 
особи.  

 
Документи, які повинен надати майновий Поручитель для аналізу можливості надання 
кредиту Позичальнику:  



 

 копії сторінок паспорту з відмітками, завіряється підписом майнового Поручителя (при 
поданні документів з собою мати оригінали);  

 копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (або 
серія та номер паспорта, в якому проставлено відмітку відповідного контролюючого органу 
про відмову в одержані реєстраційного номеру платника податків), завіряється підписом 
майнового Поручителя (при поданні документів з собою мати оригінали);  

 копія свідоцтва про шлюб/розірвання шлюбу, завіряється підписом майнового Поручителя 
(при поданні документів з собою мати оригінали);  

 згода (нотаріально посвідчена) чоловіка/дружини або особи, з якою майновий Поручитель 
проживає однією сім’єю без реєстрації шлюбу, на передачу в заставу банку майна (у разі 
якщо майновий Поручитель на момент набуття у власність майна знаходився у 
зареєстрованому шлюбі або проживав з іншою особою однією сім’єю без реєстрації шлюбу).  

 
Якщо Позичальник/Поручитель є суб’єктом підприємницької діяльності, додатково 
надаються наступні документи:  
 

 копія декларації про майновий стан і доходи (податкова декларація) з відміткою 
контролюючого органу України про її отримання;  

 виписка/витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 
громадських формувань, що видана(-ий) не раніше ніж за місяць до дати надання в банк;  

 копія документу, який підтверджує взяття платника податків на податковий облік (довідка за 
формою № 4-ОПП), Свідоцтва про сплату єдиного податку (за наявності - в залежності від 
способу оподаткування);  

 копії ліцензій, дозволів, патентів, що надані Позичальнику/ Поручителю державними 
органами на здійснення його діяльності;  

 довідки з банків, в яких обслуговується Позичальник/Поручитель, про наявність або 
відсутність діючих кредитів, гарантій та порук (у разі наявності заборгованостей, надати 
інформацію про вид кредиту, суму за договором, заборгованість на дату звернення, дату 
надання, дату погашення, процентну ставку, опис застави, якість обслуговування та копії 
договорів застави та кредитних договорів);  

 довідки з банків, в яких обслуговується Позичальник/Поручитель, про рух коштів по поточних 
рахунках Позичальника/Поручителя в національній та іноземній валюті за останні два роки 
та за поточний рік зі щомісячним підсумком (за наявності поточного рахунку в інших банках 
України), завірені підписом керівника та печаткою такого банку;  

 копія книги доходів і витрат (при наявності) за останні 6 місяців.  
 
Документи щодо предмету забезпечення 
 

 документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно:  
укладений в установленому законом порядку договір, предметом якого є набуття у 
власність нерухомого майна; свідоцтво про право власності на частку у спільному майні 
подружжя у разі смерті одного з подружжя, видане нотаріусом або консульською 
установою України, чи його дублікат; свідоцтво про право на спадщину, видане 
нотаріусом або консульською установою України, чи його дублікат; видане нотаріусом 
свідоцтво про придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів) та свідоцтво про 
придбання майна з прилюдних торгів (аукціонів), якщо прилюдні торги (аукціони) не 
відбулися, чи їх дублікати; свідоцтво про право власності, видане органом приватизації 
наймачам житлових приміщень у державному та комунальному житловому фонді, чи його 
дублікат; свідоцтво про право власності на нерухоме майно чи його дублікат, виданий до 
1 січня 2013 року органом місцевого самоврядування або місцевою державною 
адміністрацією; рішення суду, що набрало законної сили, щодо права власності на 
нерухоме майно; ухвала суду про затвердження (визнання) мирової угоди; заповіт; 
Державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, Державний акт на 
право власності на землю, Державний акт на право власності на земельну ділянку, інші 
документи, що відповідно до законодавства підтверджують набуття прав на нерухоме 
майно;  

 документи, що підтверджують реєстрацію права власності (інформація з Державного реєстру 



речових прав на нерухоме майно/витяг про реєстрацію права власності на нерухоме 
майно/реєстраційне посвідчення/реєстраційний напис на правовстановлюючому документі);  

 інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (з відомостями про 
власника майна, підстави виникнення права власності, обтяження таких прав щодо 
запитуваного нерухомого майна, тощо технічний паспорт/інвентаризаційна справа на 
нерухоме майно (не запитується, якщо в заставу приймається земельна ділянка).  
Якщо технічний паспорт/інвентаризаційна справа складений(а) раніше, ніж за три місяці 
від запланованої дати укладення іпотечного договору, то такий(а) технічний 
паспорт/інвентаризаційна справа має містити відмітку про проведення протягом 
зазначеного тримісячного терміну відповідної технічної інвентаризації предмету іпотеки. 
При цьому у технічному паспорті/інвентаризаційній справі не повинно бути жодних 
відміток щодо здійснення самовільного перепланування, зміни площі тощо;  

 звіт незалежного оцінювача про проведення експертної оцінки предмету застави, 
акредитованого у АТ «БТА БАНК» разом з документами, що підтверджують повноваження 
оцінювача (в тому числі договір на проведення оцінки, сертифікат/свідоцтво оцінювача, 
свідоцтво про підвищення кваліфікації оцінювача);  

 
у разі, якщо предметом застави виступає квартира:  
 

 довідка із житлово-експлуатаційної організації за Формою №3 про осіб, які зареєстровані в 
квартирі, або виписка з будинкової книги для житлових будинків;  

 довідка власника квартири стосовно наявності/відсутності малолітніх та неповнолітніх осіб, 
які мають право користування квартирою.  

 документ, що підтверджує повну сплату комунальних платежів на квартиру (будинок), що 
передається в іпотеку;  

 
у разі, якщо предметом застави виступає житловий будинок, будівля або споруда:  
 

 документи на земельну ділянку, на якій розташований предмет застави (житловий будинок, 
будівля, споруда): державний акт на право приватної власності на земельну ділянку, 
Державний акт на право власності на землю, Державний акт на право власності на земельну 
ділянку, Державний акт на право постійного користування земельною ділянкою, договір 
оренди землі, інші документи, що згідно з чинним законодавством України підтверджують 
набуття прав на земельну ділянку  

або  
довідку уповноваженого органу, організації тощо щодо правового статусу земельної ділянки, 
на якій розташований житловий будинок, будівля або споруда, що пропонуються в заставу 
Банку, зокрема, щодо власника/користувача земельної ділянки, її розміру (площі) та 
кадастрового номеру;  

 довідка власника житлового будинку стосовно наявності/відсутності малолітніх та 
неповнолітніх осіб, які мають право користування житловим будинком (якщо в заставу 
пропонується житловий будинок).  

 витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку щодо наявних 
обмежень/обтяжень на земельну ділянку (якщо земельна ділянка належить іпотекодавцю на 
праві власності);  

 
у разі, якщо предметом застави в т.ч. виступає земельна ділянка:  
 

 довідка уповноваженого органу, організації тощо про наявність/відсутність забудов на 
земельній ділянці;  

 витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку щодо наявних 
обмежень/обтяжень на земельну ділянку;  

 
у разі, якщо предметом застави виступає транспортний засіб:  
 

 договір купівлі-продажу транспортного засобу, або інший документ, яким відповідно до 
чинного законодавства України підтверджується набуття транспортного засобу у власність 
Позичальника/майнового Поручителя;  

 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу;  



 посвідчення водія;  

 поліс обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів;  

 поліс обов’язкового щорічного страхування автомобіля за програмою повного КАСКО;  

 довідка з ДАІ (не знаходиться в угоні авто);  

 інші документи відповідно до внутрішніх документів банку.  


