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Додаток 18 

до Порядку дій учасників Програми підтримки енергомодернізації 

багатоквартирних будинків 

«ЕНЕРГОДІМ» 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ГОЛОВНОГО 

БУХГАЛТЕРА/БУХГАЛТЕРА 

 

 

Вих.№______ від _________ 

 

      Директору ДУ «Фонд енергоефективності» 

      ___________________________________ 

 

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЧЛЕНІВ ПРАВЛІННЯ ТА ГОЛОВНОГО 

БУХГАЛТЕРА/БУХГАЛТЕРА 

  

 ______________________________________________________________ 

(вказується найменування ОСББ, код ЄДРПОУ, місцезнаходження) на 

виконання вимог Програми підтримки енергомодернізації багатоквартирних 

будинків «ЕНЕРГОДІМ» (далі – Програма) повідомляємо, що наступні особи є 

членами Правління та головним бухгалтером/бухгалтером ОСББ:  

[заповніть таблицю відповідно до вимог] 

 

Голова Правління Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

(зазначається 

повністю) 

Дата 

народження_______________________, 

номер (та, за наявності, серія) паспорта 

громадянина України (або іншого 

документа, що посвідчує особу та 

відповідно до законодавства України 

підтверджує законність перебування на її 

території і може бути використаним для 

укладення правочинів) 

___________________, дата видачі 

____________________________ 

орган, що його 

видав____________________ 
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___________________________________

___,  

Реєстраційний номер облікової картки 

платника податків України (для громадян 

України, у паспорті яких відсутня 

відмітка про відмову від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки 

платника податків України, а також для 

громадян інших держав, які отримали 

такий номер) ______________________  

Адреса 

реєстрації:_______________________ 

___________________________________

____ 

 

Головний 

бухгалтер/бухгалтер

* 

ПІБ 

(зазначається 

повністю) 

Дата 

народження_______________________, 

Громадянство (зазначається у випадку, 

якщо особа не є громадянином України) 

_______________________  

 

Члени Правління** ПІБ 

(зазначається 

повністю) 

Дата 

народження_______________________, 

Громадянство (зазначається у випадку, 

якщо особа не є громадянином України) 

_______________________ *** 

 

   
* - заповнюється у разі наявності головного бухгалтера/бухгалтера в штаті ОСББ. В разі відсутності 

таких осіб, про це зазначається в Таблиці. 

** - заповнюється щодо кожного члена Правління окремо. 

*** - Фонд має право додатково звернутись до ОСББ з метою отримання інформації щодо реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків України або номеру (та, за наявності, серії) паспорта громадянина 

України (у випадку відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків України) 

будь-якого члена Правління або головного бухгалтера/бухгалтера ОСББ, зокрема у випадку, якщо Фондом з 

офіційних інтернет ресурсів було виявлено негативну інформацію щодо посадових осіб, що може вплинути на 

репутацію Заявника/Бенефіціара 
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Якщо зазначені вище особи належать до Публічних діячів (далі – Публічна 

особа), осіб близьких або пов’язаних з публічними діячами**** заповніть 

таблицю:  

 

 
ПІБ особи, що є 

Публічною/ Близькою 

або Пов’язаною з 

Публічною особою 

ПІБ Публічної особи/ Посаду 

Публічної/ ступінь родинного 

зв’язку особи Близької до 

Публічної особи або характер 

відносин Пов’язаної особи з 

Публічною особою 

Інформацію про 

підтвердження джерела 

походження коштів та 

реальні фінансові 

можливості Публічної особи 

   

   

 

Цим підтверджуємо, що інших посадових осіб ОСББ «_________» станом 

на дату подання Заявки, немає.  

 

 

Голова правління 

 
 

 

 
підпис 

  

_____________________ 
П.І.Б. 

 

М.П.  
(в разі її використання) 

 

**** - національні публічні діячі - фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох 

років визначені публічні функції в Україні, а саме: 

− Президент України, Прем’єр-міністр України, члени Кабінету Міністрів України; 

− перші заступники та заступники міністрів, керівники інших центральних органів виконавчої влади, їх 

перші заступники і заступники; 

− народні депутати України; 

− Голова та члени Правління Національного банку України, члени Ради Національного банку України; 

− голови та судді Конституційного Суду України, Верховного Суду України та вищих спеціалізованих судів; 

− члени  Вищої ради правосуддя, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, члени 

Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів; 

− Генеральний прокурор та його заступники; 

− Голова Служби безпеки України та його заступники; 

− Директор Національного антикорупційного бюро України та його заступники; 

− Голова Антимонопольного комітету України та його заступники; 

− Голова та члени Рахункової палати; 

− члени Національної ради з питань телебачення і радіомовлення України; 

− надзвичайні і повноважні посли; 

− Начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних Сил України, начальники Сухопутних 

військ України, Повітряних Сил України, Військово-Морських Сил України; 

− державні службовці, посади яких належать до категорії "А"; 

− керівники обласних територіальних органів центральних органів виконавчої влади, керівники органів 

прокуратури, керівники обласних територіальних органів Служби безпеки України, голови та судді 

апеляційних судів; 

− керівники адміністративних, управлінських чи наглядових органів державних та казенних підприємств, 

господарських товариств, державна частка у статутному капіталі яких перевищує 50 відсотків; 

− керівники керівних органів політичних партій та члени їх центральних статутних органів. 


