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1. Короткий зміст
В цьому документі викладені вимоги яким чином потрібно оформити документи задля отримання
компенсації (гранту) за термомодернізацію житла за програмою IQ energy, яка фінансується
Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР).
Гранти присуджуються тільки тим позичальникам, які оформили свої проекти з термодернізації
відповідно до цих Вимог. Тому ми наполегливо рекомендуємо ознайомитися з ними, оскільки
недотримання вимог може бути причиною відмови в гранті.
Задля отримання гранту позичальнику потрібно подати такі документи:





Сертифікат відповідності – документ, що підтверджує, що використані матеріали або
обладнання підтримуються програмою IQ energy;
Фінансову документацію – скан або фото-копії фінансових документів, як-то кредитного
договору, виписки з карткового рахунку, платіжних документів, рахунків на оплату,
фіскальних чеків тощо. Фінансова документація – це ті документи, з яких можна визначити
вартість матеріалів, обладнання, або робіт з їх монтажу;
Технічну документацію – скан або фото-копії гарантійних талонів, актів виконаних робіт, а
також фотографії об'єкту до початку робіт, в процесі їх виконання та після їх завершення.
Технічна документація – це ті документи, з яких можна визначити технічні характеристики
матеріалів чи обладнання, а також переконатися в успішності їх монтажу на об'єкті.

Конкретний перелік фінансових документів залежить від того, яка саме форма кредиту була
використана – кредитна карта чи інший кредит – та у який спосіб була здійснена оплата – в
готівковій чи безготівковій формах. Конкретний перелік технічної документації залежить від
категорії технологій, що була використана в проекті – вікна, система опалення, котли, утеплення
тощо. Прохання ознайомитися з наведеними нижче вимогами, які стосуються саме Вашого
випадку.



Згідно Постанови КМУ «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових
товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в
цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій» №231 від 16 березня 2017 року,
продаж більшості видів основної продукції Каталогу Технологій на території України
можливий лише з оформленням фіскального чеку. Його відсутність є підставою для
відмови в гарантійному обслуговуванні.
Тому Програма IQ energy вимагає, аби оплата основного обладнання чи матеріалів була
підтверджена фіскальним чеком. Оплата допоміжних матеріалів може бути оформлена
іншим прийнятним фінансовим документом, згідно цих Вимог.

Подача всіх документів відбувається через спеціально створену Систему управління грантами
програми IQ energy виключно в електронній формі. Ми наполегливо рекомендуємо зберігати
оригінали сканованих (сфотографованих) документів, оскільки вони можуть бути потрібні для
гарантійного випадку, а також під час виїзної верифікації проекту. Передбачається, що всі
необхідні документи будуть подані позичальником для верифікації (перевірки) єдиним пакетом.
Однак, у разі відсутності або некоректності певних документів, у позичальника буде шанс подати
додатковий, виправлений пакет документів, однак тільки один раз.
Всі документи мають бути подані не пізніше ніж через чотири місяці з дати придбання продукції
(для кредитних карт) або дати кредиту (для інших кредитів).
Радимо ознайомитися зі спеціально створеними відео:



Як створити сертифікат відповідності: https://youtu.be/bf9-m89AU3A
Як заповнити заявку на отримання гранту: https://youtu.be/GSrU6pEMLBY
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2. Вступ
Метою цього документу є встановлення вимог щодо документального оформлення проектів
IQ energy. Проекти, які не оформлені у відповідності до викладених в цьому документі вимог, не
будуть вважатися прийнятними проектами для цілей отримання грантів за програмою IQ energy.
2.1. Мета документального оформлення
Документальне оформлення проектів потрібно задля забезпечення можливості перевірки повноти
виконання проекту енергоефективності (термомодернізації), його відповідності будівельним
нормам та правилам, заявленої фактичної вартості проекту, а також калькуляції належного гранту
(інвестиційного заохочення) за програмою IQ energy. Перевірку (верифікацію) та калькуляцію
гранту здійснює представник ЄБРР – проектний консультант.
Відповідно до Правил та умов кредитів та грантів Програми IQ energy верифікація проектів
відбувається у два способи – камерально (без виїзду на об'єкт) та на місці (з відвідуванням
об'єкту). Вимоги щодо документального оформлення проектів є тотожними незалежно від
способу здійснення верифікації.
Успішна верифікація проекту є обов'язковою умовою калькуляції гранту. Проектний консультант
здійснює розрахунок суми гранту та повідомляє ЄБРР про необхідність її виплати виключно за
тими проектами енергоефективності, що були задокументовані з неухильним дотриманням
викладених в цьому документі вимог.
2.2. Відповідальність за здійснення документального оформлення
Відповідальність за збір та оформлення документів, що засвідчують успішне завершення проекту,
його відповідність будівельним нормам та правилам, а також його фактичну вартість (обсяг
капітальних витрат) покладається на позичальника за програмою IQ energy. Позичальник може
залучати інших осіб задля отримання допомоги в здійсненні документального оформлення, однак
при цьому відповідальність за дії таких третіх осіб щодо документування проектів IQ energy
залишається на позичальникові.
Позичальнику заборонено самостійно вносити будь-які корективи в документи, які сформовані
банками-учасниками програми та продавцями, постачальниками чи монтажними організаціями, в
тому числі в їх електронні копії (скан-копії, фотографії тощо). Позичальнику також заборонено
вдаватися до будь-якого редагування документів, які сформовані ним самостійно (зокрема –
фотографій об'єкту та виписок за картковими рахунками), що призведуть до втрати такими
документами правдивості у відображенні реального стану речей.
Недотримання вимог щодо збору належних свідоцтв (документів) та їх оформлення у спосіб,
зазначений в цьому документі, призведе до неможливості здійснення верифікації, що, в свою
чергу, – є підставою для відмови в наданні гранту за програмою IQ energy.
2.3. Що має бути підтверджено документами
Верифікація проектів за програмою IQ energy передбачає перевірку за трьома напрямками:




Відповідність заявлених матеріалів та обладнання вимогам щодо енергоефективності –
сертифікат відповідності, тобто включення до Каталогу IQ energy;
Перевірка з фінансової точки зору – фактична вартість інвестицій (сума капіталовкладень),
що складається з вартості основного обладнання та / або матеріалів, вартості додаткових
матеріалів та вартості монтажних робіт;
Перевірка з технічної точки зору – номенклатура (перелік) реально використаного
обладнання та / або матеріалів, їх відповідність умовами програми IQ energy, факт
завершення монтажних робіт та наявність необхідної дозвільної документації (за потреби);

Відповідно, програма IQ energy вимагає наявності трьох наборів підтверджуючих документів –
сертифікату відповідності, фінансової та технічної документації.
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3. Сертифікат відповідності
3.1. Що таке сертифікат відповідності програми IQ energy&
Сертифікат відповідності – це сертифікат, що генерується при виборі енергоефективного
обладнання та/або матеріалів з Каталогу Технологій, який є доступним на он-лайн платформі
програми IQ energy за посиланням http://www.iqenergy.org.ua/technologies
Даний сертифікат є документом, що підтверджує вибір позичальником для впровадження у
проекті термомодернізації (проекті підвищення енергоефективності) матеріалів та/або
обладнання,
які
відповідають
критеріям
енергоефективності
ЄБРР, та є прийнятними для
фінансування згідно з умовами
програми IQ energy.
Сертифікат
відповідності
є
обов’язковим
документом
та
вимагається для всіх категорії
матеріалів та обладнання з
Каталогу Технологій.
Водночас, сам по собі сертифікат не
гарантує, що в конкретному проекті
дійсно були використані саме ці
матеріали та обладнання з Каталогу Технологій. Тому Сертифікат
відповідності обов'язково має бути
поєднаний з технічною документацією на матеріали та/або обладнання, яка підтверджує, що саме
дійсно було використано в проекті.

Малюнок 1. ПРАВИЛЬНО – Зразок Сертифікату відповідності Програми

Проекти з використанням матеріа- IQ energy
лів та обладнання, які на момент
перевірки заявки на грант відсутні в
Каталозі Технологій і, відповідно, не матимуть підтверджуючого Сертифіката відповідності, не
будуть схвалюватися на отримання гранту за програмою IQ energy.



Важливо! У випадку, якщо для свого проект Ви обрали матеріали та/або обладнання, які на
дату їх придбання були відсутні в Каталозі Технологій, Ви все одно можете отримати грант,
якщо будуть виконані всі три наступні умови одночасно:
 обрані матеріали та/або обладнання відповідають критеріям енергоефективності
програми IQ energy, що наведені за посиланням
http://www.iqenergy.org.ua/minimum-energy-performance-criteria;
 постачальник/виробник зазначеної продукції направить до програми IQ energy
заявку для її включення до Каталогу Технологій
 Така продукція буде включена до Каталогу на дату затвердження гранту.
Зверніться до Вашого продавця або виробника з пропозицією аби обрані Вами матеріали
та обладнання включили до Каталогу Технологій!

Сертифікат відповідності може бути згенерований самим позичальником, банківським
працівником, що здійснює оформлення кредиту або будь-якою іншою особою на прохання
позичальника у будь-який час до подачі заявки на грант. Цей сертифікат зберігається в
електронному вигляді у базі даних системи та, за потреби, може бути відтворений за його
унікальним номером.
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Сертифікат відповідності може бути згенерований як для однієї позиції продукції з Каталогу
Технологій, так і для декількох позицій – якщо у проекті передбачено використання більше ніж
однієї технології (матеріалів, обладнання тощо). Не обов’язково для кожного окремого продукту
генерувати окремий сертифікат.
Відео інструкція як згенерувати сертифікат відповідності (для перегляду натисніть на картинку):



Термін «Сертифікат відповідності» також означає документ, який видається державними
органами України для сертифікації складної технічної продукції – див. Малюнок 2. Для
цілей Програми IQ energy такі сертифікати вимагаються у виробників або продавців
продукції на етапі її включення до Каталогу технологій. Ми не вимагаємо від позичальників
подавати такі сертифікати відповідності.

Малюнок 2. НЕПРАВИЛЬНО – Зразки державного Сертифікату відповідності виробу та додатку до нього: не
вимагаються від позичальників. РЕЗУЛЬТАТ – зайвий документ
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3.2. Як завантажити Сертифікат відповідності
Сертифікат відповідності програми IQ energy генерується самою системою, тому не потрібно його
роздруковувати, сканувати та завантажувати. Все що потрібно зробити – вказати в заявці на
отримання гранту його номер, що складається з 9-ти послідовних цифр (цей номер наведено на
титульній сторінці Сертифікату).

Малюнок 3. Номер Сертифікату відповідності Програми IQ energy

Малюнок 4. Поле для введення номеру Сертифікату відповідності

За цим номером інженери програми зможуть відтворити сертифікат та використати його під час
верифікації.
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4. Фінансова документація для програми IQ energy
Фінансова документація потрібна для підтвердження фактичної вартості проекту – фактично
понесених витрат позичальника на закупівлю матеріалів та обладнання та на здійснення монтажу
на об'єкті. Ці витрати зіставляються з розміром отриманого кредиту. Грант обчислюється,
виходячи з меншої величини, як це визначено Правилами та умовами програми IQ energy.
В програмі IQ energy розрізняють фінансову документацію щодо обладнання чи матеріалів та
фінансову документацію щодо їх монтажу. Для цього передбачені відповідні поля: «Фінансова
документація по обладнанню / матеріалам» та «Фінансова документація по монтажу» відповідних
вкладок розділу «Енергоефективність» Системи управління грантами.



Так зроблено через те, що програма IQ energy допускає самостійний монтаж придбаного
обладнання та матеріалів. У цьому випадку позичальник не несе додаткових витрат з
монтажу, та – відповідно – не може заявляти їх на отримання коменсації.
Тому поле «Фінансова документація по обладнанню / матеріалам» є обов'язковим для
заповнення, а поле «Фінансова документація по монтажу» є необов'язковим.

4.1. Яка фінансова документація є прийнятною?
Для програми IQ energy прийнятною є наступна фінансова документація:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Кредитний договір;
Виписка з карткового рахунку;
Фіскальний чек;
Квитанція про оплату;
Квитанція до прибуткового касового ордеру;
Рахунок на оплату (рахунок-фактура);
Видаткова накладна;
Товарний чек.

Наведений вище перелік є виключним. Жодні інші документи – розписки, квитанції про
поповнення рахунку тощо – не вважаються прийнятними для програми IQ energy.
В рамках одного проекту допускається комбінування різних видів фінансової документації.
Наприклад, придбання основної продукції, скажімо радіаторів опалення, може бути
оформлене фіскальним чеком, а придбання допоміжної продукції – кріплень, утеплення
тощо – квитанцією на оплату чи товарним чеком.



Згідно Постанови КМУ «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових
товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в
цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій» №231 від 16 березня 2017 року,
продаж більшості видів основної продукції Каталогу Технологій на території України
можливий лише з оформленням фіскального чеку. Його відсутність є підставою для
відмови в гарантійному обслуговуванні.
Тому Програма IQ energy вимагає, аби оплата основного обладнання чи матеріалів була
підтверджена фіскальним чеком. Оплата допоміжних матеріалів може бути оформлена
іншим прийнятним фінансовим документом, згідно цих Вимог.

Наведені вище фінансові документи можуть бути самодостатніми для цілей програми IQ energy,
або таким, що потребують поєднання із іншими фінансовими документами, як подано в таблиці:
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Таблиця 1 – Характеристики фінансової документації
Назва
фінансового
документу
Виписка з
карткового
рахунку
Кредитний
договір
Фіскальний
чек

Ким формується

Що засвідчує

Банком-учасником
програми / позичальником
Банком-учасником
програми IQ energy
Продавцем /
монтажною
організацією

Суму інвестицій, що приймається
рівній сумі платежу(ів)

Ні

Суму інвестицій, що приймається
рівній сумі кредиту
Суму інвестицій, що приймається
рівнів сумі до сплати по рахунку
Номенклатуру продукції /
матеріалів – умовно
Суму інвестицій, що приймається
рівній сумі платежу
Суму інвестицій, що приймається
рівній сумі платежу

Ні

Квитанція про
оплату
Квитанція до
прибуткового
касового
ордеру

Банком, що
здійснює оплату
Продавцем / монтажною організацією

Рахунок на
оплату
(рахунокфактура)
Видаткова
накладна

Продавцем /
монтажною
організацією

Товарний чек

Продавцем /
монтажною
організацією

Продавцем /
монтажною
організацією

Суму інвестицій, що приймається
рівнів сумі до сплати по рахунку
Номенклатуру продукції /
матеріалів
Номенклатуру продукції /
матеріалів

Суму інвестицій, що приймається
рівнів сумі до сплати по рахунку
Номенклатуру продукції /
матеріалів

Чи є самодостатнім для програми IQ energy?
Так / Ні
Чим повинен бути доповнений та для чого

Так, умовно – у разі чіткої
можливості деталізації
номенклатури відповідно до
Каталогу технологій
Ні
Ні. В рамках одного проекту
приймається одна квитанція до
прибуткового касового ордеру,
не більше ніж на 20% від загальної вартості проекту та з
урахуванням встановлених обмежень щодо граничної суми
готівкових розрахунків
Ні

Ні

Так, умовно – до 20% від вартості
проекту в цілому. Решта суми
інвестиції має бути підтверджена
іншими документами

Рахунок на оплату, видаткова накладна,
товарний чек – для засвідчення номенклатури
продукції
Рахунок на оплату, видаткова накладна – для
засвідчення номенклатури продукції
Рахунок на оплату, видаткова накладна,
товарний чек – для засвідчення номенклатури
продукції
Рахунок на оплату, видаткова накладна, товарний чек – для засвідчення переліку продукції
Рахунок на оплату, видаткова накладна – для
засвідчення номенклатури продукції

Квитанція про оплату, квитанція до прибуткового касового ордеру, фіскальний чек – касові документи, що засвідчують факт здійснення
оплати
Квитанція про оплату, квитанція до
прибуткового касового ордеру, фіскальний чек –
касові документи, що засвідчують факт
здійснення оплати
Квитанція про оплату, квитанція до
прибуткового касового ордеру, фіскальний чек –
касові документи, що засвідчують факт
здійснення оплати
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Кожен з наведених вище типів документів детально описаний далі в цьому документі. Кожен з цих
типів документів може бути використаний для будь-якої категорії обладнання та матеріалів з
Каталогу Технологій, з урахуванням наведених нижче особливостей.
На етапі реєстрації в Системі управління грантами програми IQ energy від позичальника
вимагається зазначити, який саме тип кредиту був використаний для фінансування проекту
термомодернізації – кредитна картка або інший кредит. Якщо позичальник скористався кредитом
за кредитною карткою, вимоги п. 4.3 не є застосовні до такого випадку, однак можуть
застосовуватися вимоги інших пунктів цього розділу, в залежності від форми документального
підтвердження оплати.
Якщо позичальник скористався іншим видом кредиту, то не
застосовуються вимогу п. 4.2, однак можуть бути застосовані вимоги інших пунктів цього розділу,
також в залежності від форми документального підтвердження оплати.
4.2. Виписка з карткового рахунку
Виписка з карткового рахунку є документом, що підтверджує факт оплати за придбання матеріалів
та обладнання у випадку використання карткового кредиту (дозволеного банком перевищення
суми платежу над сумою залишку на банківській картці).



Виписка з карткового рахунку не містить номенклатури продукції, в ній наведені лише суми
оплат та контрагенти – продавці, постачальники тощо. Тому для цілей програми IQ energy
виписка в обов'язковому порядку повинна супроводжуватися іншими документами, що
містять розшифровку того, що придбається. Це може бути рахунок на оплату, фіскальний
або товарний чек.

На відміну від інших виді фінансової документації, виписка з карткового рахунку формується не на
якусь певну дату, а за період. Тому Програма IQ energy висуває конкретні вимоги до періоду, який
має покривати виписка:



Виписка повинна покривати період з дня, що передує дню першої оплати (придбання) за
рахунок карткового кредиту, до дня, що є наступним після дня останньої оплати
(придбання).
Наприклад, якщо позичальник купив всю необхідну продукцію одним платежем 12 квітня,
то виписка повинна покривати період з 11 по 13 квітня. Якщо ж позичальник купував
продукцію з 12 по 22 квітня, то виписка повинна покривати пероід з 11 по 23 квітня.

Для цілей програми IQ energy приймаються виписки, які сформовані банком-учасником програми
IQ energy (зокрема, регулярні виписки, які надсилаються клієнтам електронною поштою) та
виписки, що сформовані клієнтом самостійно – через онлайн-банкінг або у терміналі
самообслуговування (їх скан-копії або фотографії).



Незалежно від того, яким чином сформована виписка з карткового рахунку, позичальнику
забороняється вносити в неї будь-які корективи, зокрема видаляти трансакції, що не мають
відношення до програми IQ energy. Це необхідно для встановлення факту використання
для придбання продукції, що підтримується програмою IQ energy, саме кредитних, а не
власних коштів позичальника.

Виписка з карткового рахунку формується із використанням програмних засобів банків-партнерів,
тому програма IQ energy не висуває спеціальних вимог до реквізитів таких виписок. Формат
виписки, який формується банком, повністю влаштовує потреби програми IQ energy.
Обов'язкові реквізити виписки з карткового рахунку:





Позичальник – прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, що отримає кредит;
Номер карткового рахунку або номер кредитної карти – реквізити рахунку або картки;
Період – період часу, за який сформована виписка;
Вхідний (початковий) залишок – залишок на рахунку або картці на початок періоду;
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Зміст операцій – стислий опис платіжних операцій за рахунком або картою, що мали місце
протягом періоду;
Сума операцій – грошовий вираз (еквівалент) операцій, які були здійснені протягом
періоду;
Вихідний залишок – залишок на рахунку або картці на кінець періоду.

Малюнок 5. ПРАВИЛЬНО – Зразок виписки з карткового рахунку

4.3. Кредитний договір
Кредитний договір є документом, що підтверджує факт оплати за придбання матеріалів та
обладнання у випадку кредиту із прямим перерахуванням на організацію-постачальника або
готівкового кредиту.
У випадку кредиту із прямим перерахування коштів та постачальника чи продавця кредитний
догорів засвідчує факт та суму оплати. У випадку готівкового кредиту кредитний договір не є
документом, що підтверджує факт оплати для цілей програми IQ energy та повинен бути
підкріплений іншими фінансовими документами, описаними нижче – квитанцією про оплату,
товарним або фіскальним чеком. В обох цих випадках програма IQ energy вимагає від
позичальника подати копію кредитного договору.
У випадку кредитної картки кредитний договір може бути частиною договору про випуск та
обслуговування картки, тому програма IQ energy не вимагає від позичальника подати копію
договору про відкриття та випуск кредитної карти. Позичальнику достатньо лише зазначити у
формі реєстрації в Системі управління грантами чотири останні цифри кредитної карти.
В кредитному договорі зазначається сума кредиту та дата його укладання. Для цілей програми
IQ energy сума кредиту вважається сумою оплати (якщо інше не зазначене в інших документах, що
засвідчують даний проект), а дата укладання кредитного договору – датою оплати.



В кредитному договорі зазвичай не зазначається номенклатура продукції та матеріалів, що
придбаються. Тому для цілей програми IQ energy кредитний договір в обов'язковому
порядку повинен супроводжуватися іншими документами, що містять розшифровку того,
що придбається. Це може бути рахунок на оплату, видаткова накладна або товарний чек

Обов'язкові реквізити кредитного договору:


Позичальник – прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи, що отримає кредит;
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Сума договору – розмір кредиту;
Дата укладання – дата набуття чинності, зазвичай це дата підписання договору сторонами;
Мета договору – придбання енергоефективної продукції та матеріалів;
Факт набуття чинності кредитним договором – наявність відповідних підписів сторін та
відбитки печатки банку.

Кредитні договори, що не містять принаймні одного з наведених вище реквізитів, не приймаються
програмою IQ energy в якості фінансових документів.
Додатково в кредитному договорі може зазначатися назва та платіжні реквізити організаціїпостачальника чи продавця енергоефективної продукції. Ця вимога не є обов'язковою.



Сума кредитного договору може не збігатися з вартістю придбаних матеріалів чи
обладнання та монтажних робіт. Так буде у випадку, коли за умовами кредиту
позичальник повинен частину проекту оплатити власними коштами.
У таких випадках та частина оплати за обладнання, товари чи послуги, яка здійснюється за
рахунок власних коштів позичальника, не визнається складовою капітальних витрат
(інвестицій) проекту для цілей розрахунку гранту.

4.4. Фіскальний чек
Фіскальний чек є документом, що може підтвердити номенклатуру матеріалів та обладнання,
використаних в проекті, їх загальну вартість та факт здійснення платежу. Фіскальний чек
формується постачальником чи продавцем у разі приймання
оплати з використанням реєстраторів розрахункових операцій
(касових апаратів).
Фіскальний чек може самостійно підтверджувати факт оплати, у
разі якщо вона здійснюється у готівковій формі або з
використанням терміналу для розрахунку карткою. Фіскальний чек
також може бути додатковим фінансовим документом для рахунку
на оплату, квитанції на оплату та товарного чеку.
Обов'язкові реквізити фіскального чеку:
 Продавець – назва юридичної особи чи фізичної особи –
підприємця, яка сформувала фіскальний чек;
 Дата – дата формування фіскального чеку;
 Номер – унікальний номер фіскального чеку;
 Товарна номенклатура – перелік обладнання та матеріалів,
які продавець продав позичальнику;
 Ціна – ціна за кожну одиницю товарної номенклатури;
 Сума до оплати – підсумок додавання цін за всіма
включеними до товарного чеку позиціями;
 Факт підтвердження платежу – код авторизації.
Фіскальні чеки, що не містять принаймні одного з наведених вище
реквізитів, не приймаються програмою IQ energy в якості
фінансового документу.



Малюнок 6. ПРАВИЛЬНО – Зразок
фіскального чеку

Виходячи з технічних обмежень фіскального чеку – кількості символів в назві номенклатури
продукції – його може бути недостатньо для встановлення відповідності придбаних
матеріалів та обладнання Сертифікату відповідності. З метою уникнення непорозумінь ми
наполегливо рекомендуємо вимагати від продавців та постачальників надання
розшифровок номенклатури – рахунку на оплату, видаткової накладної або товарного чеку
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Згідно Постанови КМУ «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових
товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в
цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій» №231 від 16 березня 2017 року,
продаж більшості видів основної продукції Каталогу Технологій на території України
можливий лише з оформленням фіскального чеку. Його відсутність є підставою для
відмови в гарантійному обслуговуванні.
Тому Програма IQ energy вимагає, аби оплата основного обладнання чи матеріалів була
підтверджена фіскальним чеком. Оплата допоміжних матеріалів може бути оформлена
іншим прийнятним фінансовим документом, згідно цих Вимог.

4.5. Квитанція про оплату
Квитанція про оплату є документом, що підтверджує факт оплати за придбання матеріалів та
обладнання.



В квитанції про оплату зазвичай не зазначається номенклатура продукції та матеріалів, що
придбаються. Тому для цілей програми IQ energy квитанція про оплату в обов'язковому
порядку повинна в полі «Призначення платежу» мати посилання на інші документи рахунок на оплату, товарний чек або акт виконаних робіт. Такі документи в обов'язковому
порядку мають також бути подані позичальником

Для цілей програми IQ energy приймаються квитанції, що формуються у відділеннях банку при
оплаті через касу (готівкою), в системах інтернет-банкінгу, та при оплаті банківською картою в
платіжних терміналах продавців чи постачальників. Для цілей програми IQ energy до квитанцій
про оплату також прирівнюються платіжні доручення.

Малюнок 7. ПРАВИЛЬНО – Зразки квитанції про оплату через касу банку та платіжного доручення

Обов'язкові реквізити квитанції про оплату:





Платник – прізвище та ім'я фізичної особи, що отримала кредит та здійснює оплату за
енергоефективні матеріали та обладнання;
Отримувач платежу – продавець чи постачальник енергоефективних матеріалів та
обладнання, у випадку квитанцій з терміналів – назва магазину чи точки продажу;
Призначення платежу – посилання на рахунок на оплату, товарний чек або акт виконаних
робіт;
Сума платежу – сума коштів, що була сплачена продавцю чи постачальнику;
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Дата платежу – дата прийняття банком
коштів від платника;
Факт здійснення платежу – наявність
відповідних підписів сторін, відбитки
печатки чи штампу банку, коду
авторизації тощо.

Квитанції про оплату, що не містять принаймні
одного з наведених вище реквізитів, не
приймаються програмою IQ energy в якості
фінансового документу.
Для цілей програми IQ energy ми не приймаємо
інших видів квитанцій, наприклад квитанцій про
Малюнок 8. НЕПРАВИЛЬНО – Зразок квитанції про
поповнення рахунку, оскільки вони не містять поповнення рахунку, з якого неможливо встановити
частини обов'язкових реквізитів.
Тому отримувача коштів та підставу для оплати. РЕЗУЛЬТАТ:
поповнення банківської картки постачальника сума оплати не включена до бази гранту
чи
продавця
через
термінали
самообслуговування для цілей програми IQ energy не є прийнятним підтвердженням платежу.



Рекомендуємо в таких випадках поповнювати власну банківську картку та здійснювати
платіж в один з таких способів:
•
Через систему інтернет-банкінгу – в такому разі ви матимете можливість згенерувати
квитанцію про оплату або платіжне доручення з усіма необхідними реквізитами;
•
З використанням платіжного терміналу продавця чи постачальника – квитанції таких
терміналів приймаються програмою IQ energy в якості фінансового документу

4.6. Квитанція до прибуткового касового ордеру
Квитанція до прибуткового касового ордеру є документом, що підтверджує факт оплати за
придбання матеріалів та обладнання. Такі квитанції формують продавці або постачальники, які
приймають в оплату готівкові кошти без реєстратору касових операцій.



В квитанції до прибуткового касового ордеру неможливо зазначити номенклатуру
продукції або товарів, за які здійснена оплата. Тому для цілей програми IQ energy
квитанція про оплату в обов'язковому порядку повинна містити посилання на інші
фінансові документи – рахунок на оплату, товарний чек або акт виконаних робіт. Ці
документи також мають бути подані позичальником у заявці на отримання гранту.

Обов'язкові реквізити квитанції до прибуткового касового ордеру:







Отримувач платежу – продавець чи постачальник енергоефективних матеріалів та
обладнання (назва юридичної особи чи ФОП);
Платник – прізвище та ім'я фізичної особи, від якої була прийнята готівка за прибутковим
касовим ордером;
Підстава – посилання на інші документи (рахунок на оплату або рахунок-фактуру) із
зазначенням їх номеру та дати, в яких міститься інформація щодо матеріалів та
обладнання, які купуються;
Сума платежу – сума кредитних коштів, що була сплачена продавцю чи постачальнику
готівкою. Сума платежу обов'язково зазначається словами;
Дата платежу – дата проведення оплати;
Факт здійснення платежу – наявність відповідних підписів сторін та відбитки печатки.

Квитанції до прибуткового касового ордеру, що не містять принаймні одного з наведених вище
реквізитів, не приймаються програмою IQ energy в якості фінансового документу.
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Звертаємо увагу на такі обмеження, які встановлені державними органами України:
 З травня 2017 року набула чинність Постанова КМУ «Про затвердження переліку
груп технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту
(обслуговуванню) або гарантійній заміні, в цілях застосування реєстраторів
розрахункових операцій» №231 від 16 березня 2017 року. Згідно цієї Постанови,
заборонена продаж більшості видів продукції, що включена до нашого Каталогу
технологій, без оформлення фіскального чеку. Тому ми переконливо просимо, з
метою отримання належної гарантії, звертати увагу на те, який документом
продавець оформлює продаж товару.
 В Україні діють обмеження щодо граничної суми придбання за готівку. З лютого
2017 року вона становить 50 тис. грн. Квитанції, виписані на більшу суму, не
приймаються програмою IQ energy, оскільки вони засвідчують порушення касової
дисципліни продавцем продукції.
Тому для цілей програми IQ energy в рамках одного проекту допускається використання
не більше однієї квитанції до прибуткового касового ордеру та на суму, що не перевищує
20% загальної вартості проекту та в межах граничної суми готівкових розрахунків.

Малюнок 9. ПРАВИЛЬНО – Зразок квитанції до
прибуткового касового ордера



Малюнок 10. НЕПРАВИЛЬНО – Відсутнє посилання на
інший документ, що є підставою для оплати; поєднання з
попереднім документом (Малюнок 9) свідчить про
перевищення граничної суми готівкового розрахунку за
один день. РЕЗУЛЬТАТ – сума оплати не включена до бази
гранту

Програма IQ energy залишає за собою право вимагати в позичальників, які здійснили
оплату готівкою та оформили її квитанцією до прибуткового касового ордеру, додаткових
документів, які засвідчують яким чином безготівковий кредит було переведено в готівкову
форму. Це може бути заява на видачу готівки або виписка з карткового рахунку. Просимо
зберігати такі документи до завершення розгляду заявки на отримання гранту.
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4.7. Рахунок на оплату
Рахунок на оплату (інша назва – рахунок-фактура) є документом, що може підтвердити
номенклатуру матеріалів та обладнання, використаних в проекті, та їх загальну вартість (в тому
числі – з урахуванням монтажу). Рахунок на оплату формується постачальником чи продавцем.
Сам по собі рахунок на оплату не може вважатися достатнім документом для підтвердження
оплати. Рахунок на оплату обов'язково має бути поєднаний з кредитним договором, квитанцією
про оплату, квитанцією до прибуткового касового ордеру або випискою з карткового рахунку.
Обов'язкові реквізити рахунку на оплату:








Продавець (постачальник) – назва юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, яка
сформувала рахунок на оплату та буде отримати кредитні кошти від позичальника;
Дата – дата формування рахунку на оплату;
Номер – унікальний номер рахунку на оплату, який визначається продавцем;
Товарна номенклатура – перелік обладнання та матеріалів, які продавець готовий продати
позичальнику, з обов'язковим зазначенням технічної інформації, яка дасть змогу
встановити відповідність такого обладнання та матеріалів Сертифікату відповідності;
Ціна – ціна за кожну одиницю товарної номенклатури;
Сума до оплати – підсумок додавання цін за всіма включеними до рахунку на оплату
позиціями;
Реквізити відповідальної особи – прізвище та ім'я відповідальної особи продавця, що
підготувала рахунок на оплату, її підпис.

Рахунки на оплату, що не містять принаймні одного з наведених вище реквізитів, не приймаються
програмою IQ energy в якості фінансового документу.

Малюнок 11. ПРАВИЛЬНО –Зразки рахунку-фактури та рахунку на оплату



Позичальник зобов'язаний забезпечити:
•
Тотожність в рахунку на оплату та в документі, що засвідчує факт оплати наступної
інформації: суми платежу, прізвища платника та назви отримувача;
•
Зазначення в полі «Призначення платежу» платіжного документу номера та дати
рахунку на оплату
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У разі недотримання зазначених вище вимог рахунок про оплату може бути відхилений
верифікатором в якості документального підтвердження, що матиме негативні наслідки для
рішення щодо присудження гранту.



Ми наполегливо рекомендуємо оплачувати кожен рахунок на оплату окремими платіжним
документом – фіскальним чеком, квитанціями на оплату чи до прибуткового касового
ордеру, не включаючи до платіжних документів будь-яких інших товарних позицій окрім
тих, що зазначені в рахунку на оплату. У такий спосіб буде забезпечена тотожність сум в
рахунках на оплату та в платіжних документах, що значно полегшує процедуру верифікації.
У разі необхідності придбати додаткові товарні позиції, які не включені до Сертифікату
відповідності, рекомендується оформлювати таку купівлю окремими рахунками на оплату,
які не подаються до програми IQ energy

4.8. Видаткова накладна
Видаткова накладна є документом, що підтверджує факт отримання/передачі товарів або послуг і
по суті завершує купівлю-продажу між продавцем і покупцем, а також визначає номенклатуру
матеріалів та обладнання, використаних в проекті, та їх загальну вартість. Видаткова накладна
формується постачальником чи продавцем.

Малюнок 12. ПРАВИЛЬНО – Зразок видаткової накладної

Обов'язкові реквізити видаткової накладної:



Продавець (постачальник) – назва юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, яка
сформувала видаткову накладну та отримала кредитні кошти від позичальника;
Дата – дата формування видаткової накладної;
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Номер – унікальний номер видаткової накладної, який визначається продавцем;
Покупець (одержувач) – відомості про покупця продукції (ПІБ, номер телефону, тощо)
Підстава – посилання на рахунок на оплату по якому був здійснений платіж за продукцію;
Товарна номенклатура – перелік обладнання та матеріалів, які продавець передав
позичальнику, з обов'язковим зазначенням технічної інформації, яка дасть змогу
встановити відповідність такого обладнання та матеріалів Сертифікату відповідності;
Ціна – ціна за кожну одиницю товарної номенклатури;
Сума, що була сплачена, – підсумок додавання цін за всіма включеними до видаткової
накладної позиціями;
Реквізити сторін – прізвище та ім'я відповідальної особи продавця, що відвантажила товар
(виписала видаткову накладну), її підпис, а також ПІБ покупця (одержувача) товару та
його/її підпис.

Видаткові накладні, що не містять принаймні одного з наведених вище реквізитів, не приймаються
програмою IQ energy в якості фінансового документу.
Видаткова накладна обов'язково має бути поєднана з рахунком на оплату, кредитним договором,
квитанцією про оплату, квитанцією до прибуткового касового ордеру або випискою з карткового
рахунку.

Малюнок 13. ПРАВИЛЬНО – Зразок підкріплення видаткової накладної квитанціями до прибуткових касових ордерів
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4.9. Товарний чек
Товарний чек є документом, що може підтвердити номенклатуру матеріалів та обладнання,
використаних в проекті, та їх загальну вартість. Товарний чек формується продавцем чи
постачальником товарів чи продукції. Товарним чеком не можна оформлювати надання послуг.
Згідно Постанови КМУ «Про затвердження переліку груп технічно складних побутових
товарів, які підлягають гарантійному ремонту (обслуговуванню) або гарантійній заміні, в
цілях застосування реєстраторів розрахункових операцій» №231 від 16 березня 2017 року,
продаж більшості видів основної продукції Каталогу Технологій на території України
можливий лише з оформленням фіскального чеку. Його відсутність є підставою для
відмови в гарантійному обслуговуванні.



Тому Програма IQ energy вимагає, аби оплата основного обладнання чи матеріалів була
підтверджена фіскальним чеком. Оплата допоміжних матеріалів може бути оформлена
іншим прийнятним фінансовим документом, зокрема товарним чеком.
Для цілей програми IQ energy ми приймаємо товарні чеки, які були оплачені за готівку та
не супроводжуються касовими документами (квитанцією на оплату чи фіскальним
чеком) у сумі, що не перевищує 20% від загальної заявленої вартості проекту. З метою
уникнення непорозумінь ми наполегливо рекомендуємо вимагати від продавців та
постачальників надання таких касових документів

Малюнок 14. ПРАВИЛЬНО – Зразок товарного чеку
продавця, що працює без печатки

Малюнок 15. НЕПРАВИЛЬНО – оформлення товарним
чеком без номеру надання послуг; товарний чек може
засвідучати тільки продаж товарів чи матеріалів.
РЕЗУЛЬТАТ: від позичальника затребували акт виконаних
робіт на послуги з демонтажу та монтажу

Обов'язкові реквізити товарного чеку:
 Продавець – назва юридичної особи чи фізичної особи – підприємця, яка сформувала
товарний чек та буде отримати кредитні кошти від позичальника, допускається
використання штампу;
 Дата – дата формування товарного чеку;
 Номер – унікальний номер товарного чеку, який визначається продавцем;
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Товарна номенклатура – перелік обладнання та матеріалів, які продавець готовий продати
позичальнику, з обов'язковим зазначенням технічної інформації, яка дасть змогу
встановити відповідність такотуго обладнання та матеріалів Сертифікату відповідності;
Ціна – ціна за кожну одиницю товарної номенклатури;
Сума до оплати – підсумок додавання цін за всіма включеними до товарного чеку
позиціями;
Реквізити відповідальної особи – прізвище та ім'я відповідальної особи продавця, що
підготувала рахунок на оплату, її підпис.

Товарні чеки, що не містять принаймні одного з наведених вище реквізитів, не приймаються
програмою IQ energy в якості фінансового документу.
Товарний чек може самостійно підтверджувати факт оплати, у разі якщо вона здійснюється у
готівковій формі без використання касового апарату чи платіжного терміналу продавця. Товарний
чек також може бути додатковим фінансовим документом для квитанції про оплату та фіскального
чеку.

Малюнок 16. ПРАВИЛЬНО – Зразок підкріплення товарних чеків накладною, що засвідчує перелік продукції

4.10. Відображення податку на додану вартість в фінансовій документації
У разі, якщо в ціні продукції чи матеріалів, або в вартості монтажних робіт, продавцем чи
монтажною організацією був врахований податок на додану вартість (ПДВ) – див. Малюнок 12, позичальник може включити його до загальної суми інвестицій (вартості капіталовкладень). Для
цього позичальник лише надає програмі IQ energy скан-копії відповідних документів, що були
сформовані продавцем / монтажною організацією.
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Якщо ПДВ не був врахований продавцем / монтажною організацією в ціні продукції чи матеріалів
або вартості монтажних робіт – див. Малюнок 13, - позичальник не може включити такий податок
до загальної суми інвестицій (вартості капіталовкладень).
У будь-якому випадку, позичальнику заборонено вносити будь-які зміни до фінансових
документів, що були сформовані продавцем / монтажною організацією, в тому числі шляхом
редагування електронних копій.
4.11. Як завантажити фінансову документацію
Уся необхідна фінансова документація, що повинна бути надана позичальником для верифікації
проекту, може бути завантажена до Системи управління грантами програми IQ energy до
наступних полів:
1. «Фінансова документація по обладнанню / матеріалам»
2. «Фінансова документація по монтажу».

Малюнок 17. Поля для завантаження фінансової документації

Система приймає електронні копії фінансової документації. Для цього до вищезазначених полів
потрібно завантажити скан-копії або фотографії необхідних документів в будь-якому з
підтримуваних форматів (PDF, JPG, GIF, TIF, PNG).
До кожного із наведених полів можливо завантажити до 10 файлів. У тих випадках, коли кількість
окремих документів, що мають бути переведені в електронний формат та надіслані до системи,
перевищує зазначене обмеження (наприклад, придбання матеріалів відбувалося партіями),
рекомендується створювати багатосторінкові PDF файли, що будуть об’єднувати декілька окремих
сканів в один документ. Це дозволить надати всю необхідну інформацію у повному обсязі не
перевищуючи встановленого системного обмеження. Максимально допустимий розмір одного
файлу становить 5 Мб.
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Відео-інструкція з заповнення заявки та завантаження фінансової документації (для перегляду
натисніть на картинку):

22

5. Технічна документація для програми IQ energy
Технічна документація потрібна для перевірки технічного змісту проекту – використаних
матеріалів та технологій, фізичних розмірів об'єкту (помешкання), в якому проводився проект та
факту його завершення, а також – для деяких категорій обладнання – наявності проектної та / або
дозвільної документації на здійснення проекту.
Для програми IQ energy вимагається наступна технічна документація:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Технічна документація на матеріали та/або обладнання;
Гарантійний талон;
Акт(и) виконання монтажних робіт;
Фотографії об'єкту до початку виконання монтажних робіт;
Фотографії об'єкту в процесі виконання монтажних робіт;
Фотографії об'єкту після завершення монтажних робіт;
Інші документи – проектна, кошторисна, дозвільна документація.

Кожен з наведених вище типів документів детально описаний далі в цьому документі.
Для різних категорій матеріалів та обладнання можуть бути різні вимоги щодо технічної
документації.
5.1. Технічна документація на матеріали та/або обладнання
Технічна документація на матеріали та/або обладнання – це документи, що підтверджують якість
продукції та її відповідність номенклатурі, визначеній у сертифікаті відповідності.



Основним завданням технічної документації, яка надається позичальником, є
підтвердження того факту, що у проекті дійсно використовуються матеріали та/або
обладнання з Каталогу Технологій.

В кожній категорії проекту з Каталогу Технологій необхідно надавати свій виключний перелік
технічної документації.



Для виробів, що виготовляються компаніями, зареєстрованими в Україні, технічна
документація має бути складена українською мовою. Для виробів або комплектуючих
виробів (наприклад, низькоемісійне скло), що виготовляється за кордоном технічна
документація може бути надана мовою країни походження.

5.1.1. Категорія «Вікна»
Для продукції, що використовується у категорії вікна позичальником в якості підтверджуючої
технічної документації повинен бути наданий Паспорт виробу (Паспорт віконного блоку або
Паспорт дверного балконного блоку) згідно з чинними нормативними документами на
конкретний тип продукції.
Кожне окреме вікно (дверний блок) має супроводжуватись окремим Паспортом.
Паспорт має бути розроблений виробником продукції і наданий позичальнику постачальником
продукції.
Обов’язкова інформація що повинна міститися у Паспорті виробу:








Виробник продукції;
Технічний опис виробу (обов’язково інформація про тип профільної системи та формула
склопакету);
Характеристики виробу (обов’язково величина приведеного опору теплопередачі);
Геометричні розміри виробу;
Гарантійний термін;
Дата виготовлення;
Печатка виробника.
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Малюнок 18. ПРАВИЛЬНО – Паспорт віконного виробу

Малюнок 19. НЕПРАВИЛЬНО – паспорт віконного
виробу без печатки виробника. РЕЗУЛЬТАТ: від
позичальника затребували належним чином
оформлений паспорт виробу

Програма IQ energy підтримує також заміну склопакетів на енергоефективні без заміни рамних
конструкцій. У таких випадках повинні бути використані виключно склопакети з низькоемісійним
склом. Для цієї продукції необхідно надавати паспорта або сертифікати на скло, в яких
обов’язково повинен бути зазначений коефіцієнт нормального емісивітету.
5.1.2. Категорії «Система опалення», «Сонячні колектори», «Теплові насоси», «Котли» ,
«Вхідні двері», «Теплові лічильники»
Для продукції, що використовується у категоріях:







система опалення,
сонячні колектори,
теплові насоси,
котли,
вхідні двері
теплові лічильники

позичальником, в якості підтверджуючої документації повинна бути надана технічна документація
виробника, що є супроводжувальною на товар.
Такими документами можуть бути:






інструкція з монтажу та експлуатації,
технічний паспорт,
гарантійний талон тощо.
У технічні документації повинно бути чітке підтвердження маркування виробу заявленому
маркуванню у Сертифікаті відповідності. Гарантійні талони повинні мати всі належні
відмітки продавця та / або монтажної організації
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Малюнок 20. Зразки технічного паспорту бойлера та посібника з монтажу теплового лічильника (мовами виробників)

Малюнок 21. Зразок гарантійного талону бойлера
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5.1.3. Категорія «Теплова ізоляція»
Для продукції, що використовується в категорії теплова ізоляція позичальником в якості
підтверджуючої технічної документації повинні бути надані фотографія або скан-копія етикетки,
що використовується для маркування виробу (утеплювачу), а також фотографія на якій буде
представлено увесь об’єм партії утеплювача, що використовується на проекті.
Обов’язкова інформація що повинна міститися на етикетці виробу:






Виробник продукції;
Найменування виробу (марка продукції);
Геометричні розміри виробу (ширина, довжина, товщина);
Теплопровідність;
Дата виготовлення.

Малюнок 22. ПРАВИЛЬНО – Зразок фото етикеток та обсягу партії матеріалів для утеплення стін
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5.2. Гарантійний талон
Гарантійний талон є документом, що підтверджують якість продукції
та зобов’язання постачальника по її ремонту та / або заміні у
випадку не належного функціонування (виходу з ладу) впродовж
гарантійного терміну.
Гарантійний талон може бути як окремим документом, так і
відповідним записом у технічні документації (наприклад, у паспорті
на вікно, етикетці на теплоізоляційний матеріал тощо), що містить
інформацію про гарантійний термін на продукцію.
Гарантійний талон, що надається у якості підтверджувальної
документації, повинен бути належним чином оформлений та мати
відповідні підписи та печатки. В гарантійному талоні на продукцію,
де це передбачено відповідною формою, повинна обов’язково бути
зазначена інформація про факт продажу та факт монтажу
обладнання (конструкції).
5.3. Акт виконання монтажних робіт
Акт виконання монтажних робіт є документом, що направлений на
підтвердження факту належного виконання монтажу матеріалів та /
або обладнання монтажною організацією.

Малюнок 23. Зразок заповненого
гарантійного талону

Даний документ має обов’язково надаватися у випадку виконання монтажних робіт на об’єкті
сторонньою організацією та за умови, що вартість інсталяції (монтажних робіт) включається
позичальником у вартість проекту (загальну суму інвестицій).
За умови, якщо монтажні роботи виконуються позичальником самостійно і не включені до
загальної вартості проекту – акт виконання монтажних робіт не вимагається.

Малюнок 24. Зразок акту виконання монтажних робіт
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Обов’язкова інформація що повинна міститися в акті виконання монтажних робіт:






Реквізити Сторін (монтажної організації та позичальника);
Дата складання акту;
Запис про те, що монтаж конкретних матеріалів та / або обладнання виконаний у
відповідності з вимогами чинних нормативних документів;
Підписи Сторін;
Печатка монтажної організації.

5.4. Фотографії об'єкту
Фотографії об’єкту необхідні для встановлення обсягу та факту виконання проекту
енергоефективності. Необхідно надати фотографії об’єкту до початку робіт та після їх завершення,
а для деяких категорій – також фотографії ходу виконання робіт.



Для фото фіксації етапів виконання робіт наполегливо рекомендуємо робити фото самого
об’єкту або окремих його елементів – віконних чи дверних прорізів, стін, місць
облаштування обладнання – з однієї точки, тобто використовувати один і той самий ракурс
та відстань. Якщо це зробити неможливо, намагайтеся, аби на фото був якийсь предмет,
який може слугувати відправною точкою для позиціонування у просторі – дерево або
будинок за вікном, характерний елемент інтер’єру або екстер’єру тощо. Такі фото значно
легше аналізувати, що скорочує час, необхідний для обробки заявки на видачу гранту

Малюнок 25. ПРАВИЛЬНО – зразок фото різних етапів одного проекту з одного ракурсу

Малюнок 26. ПРАВИЛЬНО – зразок фото різних етапів одного проекту з різних ракурсів, але з можливістю
позиціонування за допомогою характерних елементів
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Малюнок 27. НЕПРАВИЛЬНО – зразок фото різних етапів одного проекту з різних ракурсів та відсутністю точки
прив’язки для позиціонування. РЕЗУЛЬТАТ – позичальнику направлено запит на додаткові фото



У випадку відсутності у складі документації, що надана на верифікацію проекту, фотографій
об’єкту до початку виконання монтажних робіт, Проектний консультант може вимагати
надання додаткової підтверджувальної документації та / або обрати даний об’єкт для
виїзної верифікації.
У випадку відсутності в пакеті документів фотографій об’єкту після завершення робіт з
облаштування, позичальнику буде скеровано додатковий запит з вимогою надати такі
фото.

5.4.1. Енергоефективні вікна
Для вікон необхідно зробити та надати фотографії до початку монтажу та після його завершення.
У випадку заміни вікон або балконних блоків зробіть фото того обладнання, що замінюється. У
випадку нового будівництва необхідно сфотографувати віконні прорізи.
Після завершення монтажу необхідно зробити фото загального вигляду встановлених вікон чи
балконних блоків плюс фото з близької відстані під таким кутом, який дозволить чітко зафіксувати
переріз склопакету.



Фотографувати вікна допускається як зсередини приміщення, так і ззовні. Головне аби на
фото була чітко видна конструкція нового вікна, що дозволить верифікатору знайти в
технічній документації паспорт саме цього виробу та провести його аналіз

Малюнок 28. ПРАВИЛЬНО – заміна вікон: варіант фото ззовні

29

Малюнок 29. ПРАВИЛЬНО – заміна вікон: варіант фото зсередини приміщення

Малюнок 30. ПРАВИЛЬНО – нові вікна та балконні блоки: пусті віконні прорізи до монтажу та конструкція вікон після

Малюнок 31. ПРАВИЛЬНО – переріз склопакету: загальний план та наближене фото

5.4.2. Системи опалення
Для систем опалення необхідно подати фото до початку монтажу та після його завершення. У разі,
якщо проектом передбачено скритий монтаж обладнання чи матеріалів, потрібно також надати
фото такого обладнання в процесі монтажу, до облаштування фінального шару опорядження.
У разі заміни існуючої системи необхідно надати фотографії приладів опалення (наприклад, радіаторів, циркуляційних насосів, накопичувальних баків-акумуляторів тощо), які замінюються. У разі
вдосконалення існуючої системи необхідно подати фото існуючого неенергоефективного обладнання (наприклад, не теплоізольованих трубопроводів, радіаторів без терморегуляторів тощо) або
місця облаштування додаткового обладнання (наприклад, накопичувального баку-акумулятору) .
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Якщо відбувається облаштування нової системи опалення у щойно збудованих приміщеннях,
необхідно зробити фото майбутніх місць розташування елементів системи опалення.
Після завершення монтажу необхідно зробити фотографії встановленого та підключеного обладнання (наприклад, автоматичного терморегулятору, радіатору, балансувального клапану, циркуляційного насосу, накопичувального баку-акумулятора тощо). У разі, якщо проектом передбачалася
теплоізоляція трубопроводів необхідно надати фотографію ізольованих трубопроводів.



Обладнання повинно бути сфотографовано таким чином, щоб можна було чітко встановити
маркування (тип, марку) виробу

Малюнок 32. ПРАВИЛЬНО – заміна радіаторів опалення: до та після

Малюнок 33. ПРАВИЛЬНО – встановлення нових радіаторів: до, після та маркування

Малюнок 34. ПРАВИЛЬНО – підключений циркуляційний насос: загальний план та маркування

Малюнок 35. ПРАВИЛЬНО – заміна накопичувального баку - акумулятора
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Малюнок 36. Неправильно – фото пустої стіни без жодних елементів для орієнтування у просторі та фото
підключеного радіатора без жодних слідів монтажних робіт: така комбінація фотографій не дає впевненості, що
проект дійсно мав місце, не вистачає фото радіатора в упаковці. РЕЗУЛЬТАТ: позичальнику направлено запит на
додаткові фото.

5.4.3. Геліотермальні системи
Для геліотермальних систем необхідно надавати фотографію локації (даху, зовнішніх стін), де
проектом передбачено влаштування сонячного колектору до початку його монтажу та фото цих
самих локацій зі встановленим обладнанням.



Обладнання повинно бути сфотографовано таким чином, щоб можна було чітко встановити
маркування (тип, марку) виробу

Малюнок 37. ПРАВИЛЬНО – місце та обладнання до монтажу, маркування обладнання та змонтована система
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5.4.4. Високопродуктивні газові котли та котли на біомасі
Для котлів необхідно подати фото до початку монтажу та після його завершення.
У разі заміни існуючого обладнання енергоефективним, необхідно зробити фото котла, що
підлягає заміні. У разі влаштування нового котла, необхідно зробити фото приміщення (локації),
де проектом передбачено влаштування нового котла до початку його монтажу.
По завершенню монтажу треба зробити та подати фотографію підключеного котла (з обв’язкою).
Обладнання повинно бути сфотографовано таким чином, щоб можна було чітко встановити
маркування (тип, марку) виробу



Малюнок 38. ПРАВИЛЬНО – влаштування нового котла на біомасі

Малюнок 39. ПРАВИЛЬНО – влаштування нового газового котла

Малюнок 40. НЕПРАВИЛЬНО – фоторепортаж про переміщення нового котла на біомасі: неможливо переконатися,
що котел дійсно був змонтований на об’єкті. РЕЗУЛЬТАТ – позичальнику направлено запит на додаткові фото
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5.4.5. Теплова ізоляція підлоги, зовнішніх стін та покрівлі
Для теплової ізоляції необхідно подати фото до початку монтажу, в ході влаштування ізоляції та
після влаштування опоряджувальних та / або захисних шарів.
Перед початком проекту необхідно сфотографувати загальний вид існуючих огороджувальних
конструкцій (стін, даху, підлоги тощо), утеплення яких передбачено проектом. Зовнішні стіни
потрібно фотографувати ззовні будинку з усіх фасадів, де передбачено здійснити утеплення.
Фотографії інших огороджувальних конструкцій (дах, горищне перекриття, підлога тощо) –
необхідно здійснювати всередині будівлі, зі сторони майбутнього утеплення.
В процесі виконання монтажних робіт, але обов’язково до моменту закінчення влаштування опоряджувального та / або захисного шарів, потрібно зробити фото, за яким можна чітко встановити
загальну товщину теплоізоляції. Це повинна бути фотографія перерізу конструкції з прикладеним
до неї засобом вимірювання (рулетка, лінійка тощо) з відповідними позначками довжини.
Після завершення проекту необхідно здійснити фотографування об’єкту з тих самих точок, з яких
він був сфотографований до початку робіт.

Малюнок 41. ПРАВИЛЬНО – теплова ізоляція підлоги першого поверху приватного будинку

Малюнок 42. ПРАВИЛЬНО – теплова ізоляція покрівлі

Малюнок 43. ПРАВИЛЬНО – теплова ізоляція фасаду
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Малюнок 44. Неправильно – фото опоряджених стін з виступом: така комбінація не дає можливості встановити, чи
був проект взагалі, не вистачає фото до, фото матеріалів та фото в процесі монтажу. РЕЗУЛЬТАТ – позичальнику
направлений запит на додаткові фото

5.4.6. Теплові насоси
Для теплових насосів потрібно подавати фото приміщення (локації), де проектом передбачено
влаштування теплового насосу, до початку його монтажу, та фотографію підключеного блоку
теплового насосу.
Для проектів, що передбачають влаштування теплових насосів типу «ґрунт-вода», потрібно
надавати фотографії в процесі виконання робіт по закладанню трубопроводів зовнішнього контуру
в ґрунті.

Малюнок 45. ПРАВИЛЬНО – зразок фото фіксації проекту теплового насосу: вода-вода

Малюнок 46. ПРАВИЛЬНО – зразок фото фіксації встановлення зовнішнього блоку насосу повітря-вода та приєднання
до системи опалювання індивідуального будинку
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5.4.7. Зовнішні двері
Для зовнішніх дверей необхідно надати фото загального вигляду двері, що замінюється, або
дверного блоку при новому будівництві.
Після завершення монтажу необхідно зробити фото загального вигляду встановленого дверного
блоку та фотографію бічної грані дверного полотна з прикладеним до неї засобом вимірювання
(рулетка, лінійка тощо) з відповідними позначками довжини для чіткого встановлення загальної
товщини дверного полотна.

Малюнок 47. ПРАВИЛЬНО – фото фіксація проекту з заміни зовнішніх дверей на металопластикові

Малюнок 48. ПРАВИЛЬНО – фото фіксація товщини дверного полотна для визначення класу енергоефективності
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Малюнок 49. Неправильно – лінійні розміри дверного полотна не впливають на його енергоефективність. РЕЗУЛЬТАТ
– позичальнику направлено запит на інші фото

5.4.8. Теплові лічильники
Для приладів обліку теплової енергії необхідно надавати фото до монтажу та після його
завершення.
До початку робіт слід підготувати фото теплового лічильника, що замінюється, або місце
запланованого облаштування вузла обліку (теплового лічильника). Після завершення монтажу
необхідно сфотографувати вузол обліку теплової енергії з встановленим тепловим лічильником.
5.4.9 Рекуператори
Для рекуператорів тепла необхідно зробити фото до початку монтажу, в процесі його здійснення –
тих частин трубопроводів, які будуть згодом закриті, та фото обладнання після його встановлення.
5.4.10 Додаткова технічна документація
При виконання деяких проектів з енергоефективності Вами може бути замовлена та розроблена
проектно-кошторисна документація. У разі, коли Ви виконуєте проект згідно з розробленою
проектно-кошторисною документацією, будь ласка, надайте нам скановану копію цієї
документації разом з копіями всіх інших підтверджуючих технічних документів, що описані вище.
Наявність проектно-кошторисною документації може вимагатися діючими будівельними
нормами, але не є обов’язковою складовою пакету підтверджуваних технічних документів згідно з
умовами нашої програми. При цьому ми радимо Вам надати нам копію такої документації, яка
допоможе нам переконатися у якісному виконанні проекту та перевірити кількість і номенклатуру
використаних матеріалів й обладнання.

Малюнок 50. Зразок гідравлічної схеми на базі теплового насосу та схеми розташування обладнання в котельній

Для проектів, що передбачають влаштування газових котлів в квартирах багатоповерхових
будинків, необхідно додатково надавати дозвільну документацію від газопостачальних
організацій на реалізацію зазначених проектів. Це може бути копія технічних умов на підключення
газового обладнання, копія проекту на газопостачання тощо.

37

Малюнок 51. Зразок проекту влаштування газового котлу в квартирі
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5.5. Як завантажити технічну документацію
Уся необхідна технічна документація, що повинна бути надана позичальником для верифікації
проекту, може бути завантажена до Системи управління грантами програми IQ energy в розрізі
кожної категорії продукції до наступних полів:
1. «Підтвердження завершення робіт – Технічна документація»;
2. «Підтвердження завершення робіт – фотографії об’єкту».

Малюнок 52. Поля для завантаження технічної документації



Наполегливо рекомендується усю наявну технічну документацію проекту, окрім фотографій
об’єкту, завантажувати до поля «Підтвердження завершення робіт – Технічна
документація», а власне фотографії об’єкта (до, в процесі та після монтажу) завантажувати
до поля «Підтвердження завершення робіт – фотографії об’єкту».

Система приймає електронні копії технічної документації. Для цього до вищезазначених полів
потрібно завантажити скан-копії або фотографії необхідних документів в будь-якому з
підтримуваних форматів (PDF, JPG, GIF, TIF, PNG).
Максимальна кількість файлів, що може бути завантажена становить 10 – для поля
«Підтвердження завершення робіт – Технічна документація» та 15 – для поля «Підтвердження
завершення робіт – фотографії об’єкту».
У тих випадках, коли кількість окремих документів, що мають бути переведені в електронний
формат та надіслані до системи, перевищує зазначене обмеження (наприклад, при встановлені 12
вікон вимагається надати 12 Паспортів), рекомендується створювати багатосторінкові PDF файли,
що будуть об’єднувати декілька окремих сканів в один документ. Це дозволить надати всю
необхідну інформацію у повному обсязі не перевищуючи встановленого системного обмеження.
Максимально допустимий розмір одного файлу становить 5 Мб.
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Відео-інструкція з заповнення заявки та завантаження технічної документації (для перегляду
натисніть на картинку):
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6. Як виправити недоліки у поданій документації
У разі виявлення під час проведення верифікації проекту недоліків у технічній чи фінансовій
документації позичальнику буде надана можливість виправити знайдені помилки.
Під недоліками розуміється:




Неповнота документації проекту, тобто відсутність необхідних документів, наприклад копії
кредитного договору або документів, що підтверджують оплату;
Невідповідність наданої технічної інформації встановленим вимогам;
Неможливість переконатися в успішному проведенні проекту на підставі наданих
фотографій (див. Малюнок 27 на стр. 28, Малюнок 36 на стр. 31, Малюнок 40 на стр. 32,
Малюнок 44 на стр. 34 та Малюнок 49 на стр. 36).

Для виправлення виявлених недоліків на електронну пошту позичальника буде надіслано
додаткову форму для заповнення. Форма надійде у вигляді гіперпосилання до спеціальної онлайн
форми з детальною інструкцією, яку саме додаткову технічну інформацію (документи, фото тощо)
необхідно завантажити для завершення проекту.



Час на підготовку необхідної додаткової інформації обмежений – позичальник
зобов’язаний подати повний пакет документів на отримання гранту впродовж чотирьох
місяців з дати першого придбання обладнання (для кредитних карт) або з дати укладання
кредитної угоди (для інших кредитів).
Система управління грантами надає лише одну можливість подати додаткову інформацію.
Тому потрібно надати всю затребувану інформації за один раз.

