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ДОГОВIР ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ ФЛ __ * № ___ _ 

м. Киi'в « ---» ------- 2 02_ року 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬШСТЮ «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ 
«ATOH-XXI», код €ДРПОУ 37441008, що розташоване з адресою: 03035, м. Киiв. вул. Сурикова, буд. 3, 
оф. 19 та мае ста'I)'с платника податку на прибугок на загальних пiдставах, надал.i - «Jiiзи11rодавсць», в 
особi дирекгора Любарця Андрiя Юрiйовича, що дiе на пiдставi Статугу, з однiеi' сторони, та 

(зазначасться особа Лiзингоодер:)!Сувача), код 
(зазначасться iдентифiкацiйний код юридичноi" особи або iдентифiкацiйний код фiзичноi· особи), 
______________ (мiсцезнаходження юридичноi· особи, мiсце проживаюm/реестрацй• 
фiзичноi· особи), надал.i - «Лiзингоодсржувач», з iншоi' сторони, далi за текстом разом - «Сторони», 
уклали цей договiр фiнансового лiзингу (надал.i - Договiр) про насгупне: 

1. ПРЕДМЕТ ТА ЗАГ АЛЬНI УМОВИ ДОГОВОРУ. 
1.1. Лiзингодавець зобов'язусrься набуги у власнiсть _______ марки _____ моделi 

____ року випуску, тощо (зазначити основнi характеристики Предмету лiзингу) (iншi iндивiдуальнi 
ознаки будуrь визначенi Сторонами в актi приймання-передачi Предмета лiзингу) надал.i за текстом -
«Предмег лiзингу», у _ _____ __ ( особа продавця, €ДРПОУ) надал.i за текстом - «Продавець» 
(у випадку, якщо Лiзингоодер:жувачем визначено у Замовленнi Продавця Предмету лiзингу), вiдповiдно до 
встановленоi' Лiзингоодержувачем у Замовленнi (додаток №4) специфiкацii' та передати Предмег лiзингу в 
користува~шя Лiзингоодержувачу на визначений строк за встановлену nлa'I)' (лiзинговi платежi) визначену 
в Додагку №2 до Договору. 

1.2. Сторони визначаюгь Договiр як договiр фiнансового лiзингу. Операцiя, що здiйсmосгься за 
Договором, визначасrься Сторонами, як фiнансовий лiзи:нr у вiдповiдностi до п.п. 14.1.97 ст. 14 
Податкового кодексу Украiни. 

1.3. Пiсля rriдписання даного Договору Лiзингодавець приступае до укладення Договору поставки 
(купiвлi-продажу) Предмета лiзингу з Продавцем (дал.i - Договiр поставки), за умови виконання 
Лiзингоодержувачем обов'язку, передбаченого nymcroм 3.3. даного Договору. 

Зобов'язання Лiзингодавця по передачi Предмета лiзингу Лiзи:нrоодержувачу можуrь виникати mnne 
стосовно тих умов, якi передбаченi у Договорi поставки Предмета лiзингу, i стосовно того Предмета 
лiзингу, який погоджений Сторонами у «Замовленнi» (додаток №4). 

1.4. Лiзингодавець не несе вiдповiдальностi перед Лiзингоодержувачем за: 

• вибiр Предмета лiзингу; 
• вибiр продавця (постачальника, виробника) Предмета лiзинrу; 
• гарантiйне та сервiсне обслуговування Предмета лiзингу. 
1.5. Предмег лiзингу е власнiстю Лiзи:нrодавця протягом усього строку дii' даного Договору. 
1.6. Балансова вартiсть Предмета лiзингу визначасrься вiдповiдно до Податкового кодексу Украi'ни. 

Остаточно сформована балансова вартiсть зазначасrься в актi прийому-передачi Предмета лiзингу. 
1.7. Продукцiя (товари, послуrи) i доходи, одержанi Лiзи:нrоодержувачем в результатi використання 

Предмета лiзингу вiдповiдно.до умов даноrо Договору, е власнiстю Лiзингоодержувача. 
1.8. Вiдносини мiж Лiзингодавцем та Лiзингоодержувачем, що виникають на пiдставi цьоrо 

Договору реrутоються положениями Цивiльного кодексу Yкpaiirn, Господарського кодексу Украши з 
урахуванням особливостей, встановлених законами Украi'ни з питань регутовання дiяльностi з падания 
фiнансових послуг, цим Законом та iншими законами Украiни, а також прийнятими на i'x виконання 
нормативно-правовими актами. 

2. СТРОК ЛIЗИНГУ. 
2.1. Строк лiзингу стщювить 

приймання-передачi Предме'I)' лiзингу (додаток №3). 

мiсяцiв з дня пiдписання АК1у 
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3. JПЗИНГОВI ПЛА ТЕЖI, IX СКЛАД ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКIВ. 
3.1. Сгорони дiйшли згоди, що мiсячний лiзинговий платiж нараховусrься в розмiрi, визначеному у 

Додатку №1 до Договору, про що оформляються акги здачi - прИЙНЯ1Тя робiт (надання послуг) в частинi 

вiдшкодування вартостi майна та в частинi сплати винагороди Лiзингодавцю. Акти складаються 

остаюriм днем кожного мkяця протягом дu· договору. 

3.2. Загальна сума лiзингових платежiв, термiн оплати («дата платежiв») та порядок сплаm 

Лiзингоодержувачем лiзингових платежiв Лiзингодавцевi встановmоються Договором та в «Графiку 

сплаги лiзингових ruiaтeжiв» (додаток №2), який € невiд'€МНОЮ частиною Договору. Сплата лiзингових 

платежiв здiйснюсrься Лiзингоодержувачем не пiзнiше «дати платежу» шляхом перерахування належноI 

суми на поточний рахунок Лiзингодавця. 

3.3. Лiзингоодержувач зобов'язаний здiйснити на користь Лiзингодавця попередню оплату лiзингових 

платежiв (авансовий платiж) в термiн та в сумi визначенiй Додатком №2 до цього Договору. 

3.4. У випадку невиконання Лiзингоодержувачем умов Договору, передбачених п. 3.3., Договiр 

вважасrься таким, що втратив силу i Лiзингодавець звiльнясrься вiд взятих на себе зобов'язань та 

вiдповiдальностi, передбаченоI Роздiлом 1 О цього Договору. 
3.5. Протягом дiI Договору розмiр лiзингових платежiв може змiнюватися за згодою сторiн за умови: 

3.5.1. внесения змiн до законiв та пiдзакошmх актiв Украiни, якi мають безпосереднiй вплив на 

вiдносини мiж Сторонами за Договором, та призведуть до додаткових обов 'язкових витраr Лiзингодавця, 

не передбачених в момент rriдписання Договору; до таких витрат вiдносяться будь якi обов'язковi ш~атежi 

чи збори, пов'язанi з придбанням та експлуатацiею Предмета лiзингу протягом строку лiзишу, якi 

Лiзингодавець зобов' язаний буде сплатиm, як власник майна до бюджетiв ycix рiвнiв, а також державних 

органiв чи органiзацiй, якi зщйснюють контроль за реестрацiею та експлуатацiею Предмета лiзингу; , 

3.5.2. транспортний податок i податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельноI дi.лянки, якщо така 

сплата вiдносно Предмета лiзишу покладасrься законом на Лiзингодавця, оплачусrься 

Лiзингоодержувачем за перший рiк корисrування Предметом лiз:ингу в складi винагороди в першому 

(авансовому) платежi, всi подальшi плаrежi, пов'язанi з оплатою такого виду подаrку, будуть 

оплачуватися Лiзингоодержувачем, в порядку та сумi, затвердженому вiдповiдними державними 

органами, оплата даного податку за домовленiстю Сторiн буде проводитися в сумi i строк, погодженiй 

шляхом укладання додатковоi' угоди. 

3.6 Якщо Лiзингоодержувач вiдмовлясrься змiнити розмiр лiзингових платежiв, за умови настання 

обсrавин передбачених п. цього 3.5. Договору, Лiзингодавець мае право на дострокове розiрвання 

Договору в одностороШIЬОму порядку згiдно п. 14.2. цього Договору та повернення Предмета лiзингу. При 

цьому попередньо сплаченi Лiзингоодержувачем лiзинговi платежi поверненню не пiдлягаюrь. 

В разi прив 'язК1J вартостi Предмета лiзингу до курсу вшrют зазначаапься: 

3.6.1 Сторони дiйшли взаемноi' згоди, що лiзинговi платежi пiдлягають перерахуваюпо на момент 

остаточного розрахунку Лiзингодавця за _______ (договором, контрактом за яким Предмет 

лiзингу набуваапься у власнiсть Лiзи1-1годавцем) вiд~----- № ____ __,, укладеним мiж 

ТОВ «JIК «ATOH-XXI» та ______ (назва, код СДРПОУ), якi можуrь змiнюватисьпропорцiйно 

змiнi курсу, iснуючого на день укладання Договору ___ (згiдно п. __ (пункт Договору, 

Контракту, що передбачае перераху11ок вартостi) ____ _ _ (договiр, Контракт щодо 

кутвл1 Предмету лiзингу) вiд _______ № ____ ~ укладений мiж 

ТОВ <<ЛК «ATOH-XXI» та ______ (зазначаеться продавець Предмету лiзwtгу)), що склався 

на дату пiдписання Договору; 

В такому випадку Лiзингодавець вносить змiни до цього Договору, шляхом пiдrm:сання додатковоi' 

угоди з Лiзингоодержувачем, про перерахунок несплачених лiзШIГОви:х платежiв. 

Сторони погодилися, що перерахунок лiзШ1ГОви:х платежiв здiйсmосгься за наступною формулою: 

с ЛП,, хК Ефп 
лп = -----'-

к Едп 

ЛIЗИНГОДАВЕЦЬ 
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Слп- . V • • Ф. . . . . 
де - шзинговии платок зпдно гра ~ку mз:ингових плаге>1ав в частию вщ1.шюдування вартосгi 

майна та в:инагороди лiзинодавця, а також окремоrо платежу КАСКО, окремоrо платежу за 
договором цивiльноУ вiдповiдальностi перед третiми особами, проходження технiчноrо оrляду та 
податку на розкiш (додаток № 1,2) пiсля перерахунку; 

лп 
ч - лiзинговий платiж згiдно rрафiку лiзингових плате>Iсiв в частинi вiдшкодування вартосгi 

майна та винагороди лiзинодавця, а також окремого платежу КАСКО, окремоrо платежу за 
договором цивiльноУ вiдповiдальностi перед третiми особами, проходження технiчноrо огляду та 
податку на розкiш (додаток №1 ,2) 

к~- . 
п курс ___ (Долара, евро, iнШLl валюта) до rривнi на дату перерахунку, зriдно умов 

______ (Договiр, Контракт щодо купiвлi Предмету лiзингу) вiд ________ _ 
№. ______ , що укладений мiж ТОВ «JЖ «ATOH-XXI» та _______ (зазначасться 
продавець Предмету лiзингу), 

к~ -
п курс ___ (Долара, евро, iнШLl валюта) до rривнi на дату пiдписання лiзинговоУ угоди, 

що випливае з (Договiр, Контракт щодо купiвлi Предмету лiзингу) вiд 
_______ № ____ ~ , що укладений мiж ТОВ JЖ «ATOH-:XXI» та ______ _ 
(зазначаеться продавець Предмету лiзингу) , 

СтороIШ домовИJШся, що рiзIШЦЯ в вартостi Предмета лiзингу, яка сформусrься в результаri змiни 
курсу ___ (Долара, евро, iнШLl валюта), повинна бути сплачена Лiзишоодержувачем в якостi 
вiдшкодування вартостi майна одноразово (згiдно окремоrо наданоrо Лiзингодавцем рахунку); в разi 
зменшення курсу ___ (Долара, евро, iнШLl валюта) на дату остаточного розрахунку порiвняно з 
курсом ___ (Долара, Свро, iнШLl валюта), який був встановлений на дату пiдписання Договору, 
Лiз:инrодавець вносить вiдповiднi змiни в Додаток № 1, 2 Договору в частинi вiдшкодування вартостi 
Предмета лiзингу. Дiя п.3.6.1 попшрЮ€'1Ъся до моменту остаточного розрахунку Лiз:инrодавця за 
договором купiвлi продажу, та втрачае силу пiсля пiдписання сторонами акту - прийому передачi 
Предмета лiзингу. 

3. 7. Bci плагежi, якi здiйсшоюrься Лiзингоодержувачем на корпеть Лiз:инrодавця за цим Договором, 
пiдляrаюrь зарахувашпо в наступному порядку: 

1) вiдшкодування витрат Лiз:инrодавця, якi виникли в перiод дiI Договору та пов' язанi з ним; 
2) сплага нараховаIШХ шrрафIШХ санкцiй за порушення Лiзингоодержувачем умов Договору; 
3) сплага простроченоУ заборгованостi з нараховано1 винаrороди (комiсu, процентiв та iн .. ) 

Лiз:ингодавця; 
4) сплага прострочено1 заборгованостi з вiдшкодування вартостi Предмета лiзингу; 
5) сплаrа поточно1 заборгованостi з нарахованоУ винаrороди (комiсu, процентiв та iн .. ) Лiзшmщавця. 
3.8. Лiзиmоодержувач зобов'язусrься не вимагати вiд Лiзингодавця вiдшкодування, змешпення або 

приmmення (зупинення) сплати лiз:ингових плате>1сiв у разi перерви (припинення) в експлуатацii" Предмету 
лiзингу, незалежно вiд причини тако1 перерви (припинення), зменшення обсягiв (в незалежностi вiд 
причин i факrорiв) фiнансово-господарсько1 дiяльностi, тощо. Лiзингоодержувач не мае права заrримувати 
лiзинговi платежi, строк сплати яких насrав, незалежно вiд причин. 

3.9. Склад лiзингових платежiв погоджусrься Сторонами самостiйно, з урахуванням положенъ Закону 
Украiни «Про фiнансовий лiз:инг», Податкового кодексу Украiни, чинних у редакцii" на дюу пiдписання 
Договору та вкmочае в себе, зокрема: 

1) сума, що вiдшкодовуе вартiсть Предмету лiзингу; 
2) в:инагорода Лiз:инrодавцю за 01риманий у фiнансовий лiз:инг Предмет лiзингу; 
3) iншi складовi, в тому числi платежi та/або витрати, що безпосередньо пов'язанi з виконанням 

Договору та передбаченi ~ Договором. 
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3. 1 О Jli'1иJJГ'U(Щ<:ржувач ·.юбон'язусп.ся спл.ачуватн лiзинrовi платежi в обсязi та в строки, пере.:юаченi 

у Додатку N!!.2 до w,ого Договору. 
3.11 . Пiсля сru,иву кожних 12 мiсяuiв n.iсля факmчноI передачi Предмеrу лiзивrу в корпсrування 

Лiзюноодержувачу, осrdНнiй зобов'язани.й спл.аrn н.а користъ Лiзингодавця коюсiю в розыiрi 1% (одпоrо 
uiдсотку) вiд заr,ишковоi' uapтocri Предмета лiзинrу (станом на день настзння обов'юк.у зi crшa:m 
111::рrового rшатежу), яка включас в себе в тому числi алмiнiС"IJМLИВtО витра111 на насrупнвй капеадарниЙ 
рiк та компенсацiю оцiнки вартосri та тех.нiчного стану Предмеrу лiзишу 

4. УМОВИ ТА СТРОКИ ПЕРЕдАЧJ ПРЕдмЕТА JПЗИНГУ 
4.1. Строк передачi Предмеrу лiзинrу складщ: 25 (двадцять п 'ять) робочих днiв з мovemy 

перерахування Лiзингоодержувачем попередяьоi' oпmrm лiзингових ШJЗТе'"АаВ та валаввsr Лiзинrолавцю 
повного паке~у докумеюiв згiдно Додатку № 5, але в будь-якому разi не pamme оориманвя Лiзивгодавцем 
Предмеrу лiзингу вiд продавця (постачалъника) та не пiзнiше 2 (двох) каленларних днiв з дня отрим:.ання 
Лiзингодавцем Предмеrу лiзингу. 

4.2. Мiсце передачj Предмета лiзингу _______ (повна адреса мiсяця передачi). Передача 
Предмета лiзинrу, транспоJЛ)'вання здiйсшосrься за рахунок та силами Лiзи:нrоодержувача. 

4.3. Пiсля прибугrя Предмеrу лiзинrу до мiсuя передачi Лiзи:нrоодержувач зобов'язаний в 
присуrностi Лiзингодавця перевiрити якiсть, комплектнiсть та техвiчну справнiстъ Предмета лiзинrу, про 
що сторони сюшдаютъ «Акт приймання-передачi предмеrу лiзи:вrу» (Дощпок №3) - далi <I.Alm>, який 
пiдтверджуе фа~п передачi Предмета лiзингу вiд Лiзингодавця Лiзи:нгоодер-жувачу, кoМIDieкmicrь та 
вiдповiднiсть Предмеrу лiзинrу технiк~кономiчним показникам, передбаченим Доrоворо,.'d поставки 
Предмета лiзингу. 

4.4. Крiм того Сторони складають «Акт прийыавня-передачi (внутрiпmъого перемiщення) освоввих 
засобiв». Акт, що визначений цим пунктом пiдписуеп,ся зокрема комiсiею у складi представникiв двох 
сторiн - Лiзинrодавця та Лiзингоодержувача. 

4.5. Якщо в 7-денний строк вiд дня, коли Лiзинrодавець повiдомив Лiзишоодержувачу про готовнiсть 
передши Предмет лiзингу, Лiзингоодержувач за будъ-яких причин вiдмови:вся вiд Доrовору (шiцпос 
розiрвання договору), не прийняв Предмет лiзингу та/або не пiдписав Акг (Додшок №3), Договiр 
вважаегься таким, що втратив силу, при цьому всi перерахованi Лiзингоодержувачем лiзинговi пmrreжi не 
пiдля:гаютъ повернеmnо, а Лiзингодавець звшьняеп,ся вiд вiдповiдальностi передбаченоi п. 10.1 Доrовору. 

ПовiдомлеЮ1Я про готовнiстъ передачi Предмеrу лiзинrу, в разi, я:кщо воно здiйсmосrься у 
письмовому порядку здiйснюсrься Лiзингодавцем в порядку встановленому пушсrом 17.11 цьоrо 
Договору та мш; мiстити в собi час (дата, години), мiсце (адреса), порядок передачi Предмеrу лiзи:вrу, 
контактнi данi, тощо. 

ПовiдомлеЮ1Я про готовнiстъ Предмеrу лiзингу може здiйсmоватись також iвmимв засобами зв'язку 
за вказаними Сторонами в роздiлi 18 цього Договору реквiзитами. 

4.6. ruсля приймання Предмета лiзинrу Лiзингоодержувач бере на себе всi права та обов'язки 
Лiзингодавця у вiдносинах з Продавцем (виробником), що стосуюп,ся: гаранriйних та сервiсних 
зобов'язань Продавця (виробника), постачання запасIШХ частив та вузлiв до Предмета лiзинrу; 

Пiсля приймання Предмеrу лiзинrу Лiзингоодержувач несе всi можливi збИ'ПСИ та витрати по 
вирiшешпо питань пов'я:заних з якkпо, комплекпriспо, гарантiйними зобов'язаннями та iнших питапь 
щодо Предме1у лiзингу (в т.ч. судовi витрати). 3 дши приймання Предмета лiзингу Лiзингоодержувач 
вiдмовляеться вiд будъ-яких пря:мих i непрямих претензiй (позовiв) до Лiзинrодавця стосовно технiчного 
стану Предмета лпингу та його технiко - експлуатацiйних характеристик, а також питанъ пов'язаних iз 
Продавцем (виробником) Предмета лiзингу. При цьому вважаегься, що Предмет лiзи:вrу переданий 
Лiзингоодержувачу в тому станi, в якому вiн знаходився: в момент приймання-передачi (п. 4.3 Договору). 3 
момеН1у прийняття Лiзингоодер)кувачем Предмеrу лiзинrу за Договором, згiдно з яким вибiр продавця 
(постачалъника) здiйснено Лiзингоодержувачем, yci претензii' та /або вим:оm щодо якостi, коМIШекrnостi 
та стану Предмеrу лiзинrу пред'явля:ються Лiзингоодержувачем продавцю (постачальнику). 
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4.7. У вющдку достроковоrо приmrnення (розiрвшшя), вiдмови вiд Договору, Лiзинrоодержувач 

зобов'язани:й повернуrи Лiзингодавцевi Предмет лiзингу у справному станi разом з усiма 
приналежностями, що призн;~ченi для обслуrовувшшя i користування Предметом лiзингу. 

4.8. Всi вmрати, пов'язанi з транспортуванням Предмета лiзингу до мiсця його приймання/передачi, 
здiйсmосп,ся за рахунок Лiзингоодержувача. 

4.9. Якщо Лiзингоодержувач вiдмовлясrься/уникае (в незалежностi вiд причин) вiд прийнятrя 
Предмета лiзингу (п . 4.4. Доrовору) та/або вимагае розiрвшшя Договору до моменгу фаюичноi" передачi 
йому Предмета лiзингу, Лiзингодавець мае право вимагаги, а Лiзингоодержувач повинен вiдшкодувспи 
Лiзшmщавцю всi збитки, пов' язанi з розглядом проекту та його адмiнiструванням, з pererpaцi€IO 
Предмета лiзингу, оцiнкою Предмета лiзингу, шграфнi сан:кцn, сШiаченi Лiзишодавцем по Договору 
поставки, imпi непередбачуванi витраrn, понесенi Лiзишодавцем для виконання умов Договору та 
фаюично понесенi Лiзинrодавцем збитки. В разi настання обставин, визначеIШХ цим пунктом всi сплаченi 
Лiзшmюдержувачем лiз:инговi (в т.ч. авансовi) Шiатежi повернеmпо не пiдлягають, а Лiзингодавець 
звiльнясrься вiд вiдповiдальностi передбаченоi" цим Договором. 

5. ВИКОРИСГАIПIЯ, ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАШIЯ ТА РЕМОНГ ПРЕДМЕТА 
JПЗИНГУ. 

5.1. Лiзи:нгоодержувач зобов'язаний: 
5.1.1. Використовуваrn Предмет лiзингу за його призначенням та вiдповiдно до умов Договору; 
5.1.2. Пiдтримуваm Предмет лiзингу в справному станi, дотримуватись вiдповiдних стандартiв, 

технiчних умов, правил експлуатацii" та iнструкцiй заводу-виробника, проводити за власний рахунок 
поточне технiчне обслуговування, поновлюваm запаснi частини та iншi матерiаJШ:; 

5.1.3. Не здiйснюваm будь-яких конструктивIШХ змiн (модифiкацiй) Предмета лiзингу, що 
погiршують його якiснi та експлуатацiйнi характеристики. Конструктивнi (модифiкацiйнi) змiни Предмета 
лiзингу можугь здiйснюватися Лiзингоодержувачем за його рахунок тiльки з письмовоi" згоди 
Лiзингодавця; 

5.1.4. Забезпечити належний рiвень професiйних навикiв та знань, стежити за додержанням рiвня 
квалiфiкацiУ працiвникiв (користувачiв ), якi експлуатують та обслуговують Предмет лiзингу; 

5.1.5. Забезпечити належне зберiгання та охорону Предмета лiзингу, що викmочатимуть можmmiсть 
йоrо втраrи, крадiжки, пошкодженн:я, псування, знищення, тощо; 

5.1.6. Пiсля закiнчення гарантiйного строку експлуатацii" Предмета лiзингу, укласти доrовiр 
технiчного ( сервiсного) обслуговування на строк, не менmий за строк дiУ Договору; 

5.1.7. У разi досгрокового припинення дiУ Договору повернути Предмет лiзингу в комплектносri та 
справному станi, разом з усiма приналежностями, що призначенi для обслуговування i користування 
предметом лiзингу (кmочi, колеса, допомiжне обладнання тощо), документами та iшпим устаткуванням, 
отримане згiдно пiдписаноrо Сторонами Акту прийому-передачi. 

5.1.8. Забезпечити фактичне користування Предметом лiзингу виключно особами, що мають 
вiдповiднi передбаченi законодавством дозволи (посвiдчення). Перелiк ТЩ<ИХ осiб, а також пiдrверджуючi 
документи щодо наявностi вiдповiдIШХ дозволiв (посвiдчень) Лiзингоодержувач зобов'язаний надати 
Лiз:ингодавцю не пiзнiше 15 (п'ятнадцяти) робочих днiв з дня фактично передачi Предмету лiзингу в 
користування Лiзингоодержувачу. 

5.2. У вШiадку виходу з ладу Предмета лiзингу Лiзингоодержувач протяrом 5 (п'яти) днiв 
зобов' язаний 1mсьмово повщомити про це Лiзинrодавця, якrцо до цього часу несправнiсть не буде 
усунена. 

5.3. Сторони прийшли до взаемн:01 зrоди, що Лiзингоодержувач не мае права на вiдшко~ 
варгостi необхiдних витрат для здiйснення полiшпення (модифiкацii) Предмету лiзингу не залежно вщ 
того, здiйсненi вони за згодою чи без згоди Лiзингодавця. 

5.4. У вШiадку замiни в процесi експлуатацn Предмета лiзинrу окремих деталей та вузлiв, вони сгають 
невiд'емною частиною Предмета лiзингу. При цьому Лiзинrодавець не компенсуе Лiзинrоодержувачу 
витраm на такi замiни. 
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5.5. За умови дострокового розiрвання Договору та у разi, яю.цо з причини невиконання 

Лiзинrоодержувnчем гарантiйних умов екс11луатацi"i Предмета лiзинrу, Лiзишодавець втраrить право на 
гарантiйне обслуrовування Предмета лiзинrу, mзингоодержувач сплачуе Лiзишодавщо повну вартiсть 
всi,х ремонтiв Предмета лiзинrу, на якi не поширюсгься гарантiя Продави.я через втрату права на 
гарантiйне обслуrовування. Така оплата повю-ша буrи здiйснена Лiзинrоодержувачем на користь 
Лiзи.нrодавця протяrом 1 0-ти (десяти) робочих днiв з моменту виставлення Лiзингодавцем рахунку. 

5.6. Лiзингоодержувач зобов'язуеться не використовувати Предмет лiзинrу: 
5.6.1 . Для будь-яко"i незакоmю"i мети та дiяльностi ; 
5.6.2. У дiялыю{,-тi , внаслiдок яко"i буде перевищено нормальний зное, та спричинить до втраги його 

вартостi; 

5.6.3. Участь у випробуваннях або навчальнiй дiяльностi; 
5.7. mзингоодержувач зобов'язусrься не заmппати реестрацiйнi/технiчнi документи Предмету 

лiзингу та Предмет лiзинrу без догляду. 
5.8. ВикористаЮIЯ Предмету лiзинrу за межами УкраУни дозволясrься за умови, якщо mзингодавець 

надав письмовий дозвiл на вивезення Предмету лiзинrу за межi Украnш. 
5.9. Лiзингоодержувач ~юбов'язаний не пiзнiше нiж за один робочий день rшсьмово повiдомити 

Лiзингодавця про заплановане перемiщення Предмету лiзинrу за Державний кордон Yкpanm. В такому 
повiдомленнi необхiдно зазначити термiн на який виiжджае (перемiщасrься) Предмет лiзингу та крашу 
(краУни) перебування. 

5.1 О. Лiзинrоодержувач визнае, що у разi порушення умов використаЮIЯ Предмету лiзинrу, та iнших 
умов Договору Лiзинrоодержувач несе повну матерiальну та iшпу вiдповiдальнiсть за yci збитки та ппюди:, 
що виниюш в результатi таких дiй. 

5.11. Лiзинrоодержувач усвiдоМЛЮ€ та не заперечуе щодо можmmостi передачi Предмету лiзинrу в 
заставу банку-кредитору та/або iншому кредитору; Лiзингодавець розпоряджасrься Предметом лiзинrу за 
попереднiм письмовим погодженням з банком (кредитором), якому Предмет лiзингу передано у заставу. 

5.12 Заборонясrься перемiщення об'екта лiзинrу на тимчасово окупованi теригорn, в т.ч. на теригорi:i 
тимчасово окупованоi" Донецькоi", Луганськоi" областей, а також АР КРИМ. 

5.13. Шкода, завдана третiм особам (травмування, пошкодження/зIШЩення майна, шкода 
навкоmппньому природному середовищу, тощо) у зв'язку з користування:м Предметом лiзинrу пiсля 
пiдписання Акгу приймання-передачi основних засобiв, вiдuшодовусrься Лiзинrоодержувачем на 
загальних пiдставах. 

5.14. У випадку намiру укласти вiдносно Предмета лiзингу договору, що передбачае передачу 
права користування Предметом лiзингу третiй особi (договiр оренди (суборенди), сублiзингу, 
тощо): 

- письмо во повiдомляти про це Лiзингодавця з наданням вiдповiдного проекту договору, 
який плануеться укласти з третьою особою та отримати на це вiдповiдний дозвiл; 

- заздалегiдь попереджати третiх осiб про припинення дii" договору ( оренди ( суборенди), 
сублiзингу), у випадку його укладення, та необхiднiсть повернення переданого у користування 
Предмету лiзингу у випадку дострокового припинення (розiрвання), вiдмови вiд Договору, тощо. 

Лiзинrодавець мае право здiйсmовати контроль за використанням Предмету лiзинrу третьою 
особою, якiй Предмет лiзинrу переданий в користування Лiзишоодержувачем. У разi невиконання чи 
неналежного виконання Лiзинrоодер)кувачем зобов' язань за Договором лiзинrу Лiзингодавець мае право 
вимагати безпосередньо вiд особи, якiй Предмет лiзинrу переданий в користування Лiзишоодержувачем 
повернення Предмету лiзингу та/або виконання грошових зобов'язань вiдповiдно до договору, на пiдставi 
якого Лiзингоодержувач передав Предмет лiзинrу третiй особi. 

5.15. Лiзингоодержувач мае право: 
5.15.1. обирати Пре;щет лiзинrу та продави.я або встановити специфiкацiю предметалiзинrу i 

доручити вибiр Лiзингодавцю; 
5.15.2. вiдмовитися вiд прийняття Предмета лiзинrу, який не вiдповiдае його призначеншо та/або 

умовам договору, специфiкацiям; 
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5.15.3. вимагати розiрваюu~ Договору лiзингу або вiдмовкmся вiд нього у передбачених законом та 

Договором лiзинrу випадках; 
5.15.4. вимаrати вiд Лiзингодавця вiдшкодування збиткiв, завданих невшюншmя:м або неналежним 

виконанням умов Договору лiзинrу. 
5.16. Лiзингодавець зобов' язаний: 
5.16.1. у передбаченi договором строки надати Лiзингоодержувачу Предмет лiзингу у станi, що 

вiдповiдос його призначеm-по та умовам договору; 
5.16.2. попередити Лiзингоодержувача про вiдомi йому ocoбmmi властивостi та недолiки 

Предмета лiзинrу, що можуrь становити небезпеку для житгя, здоров'я, майна Лiзингоодержувача чи 
iIODИX осiб або призводити до пшшюдження самого предмета лiзингу пiд час корисrування ним; 

5.16.3. вiдповiдно до умов Договору своечасно та у повному обсязi виконувати зобов'язання щодо 
уrримання Предмета лiзингу; 

5.16.4. вiдшкодовувати Лiзшmюдержувачу витрати на полiпшення Предмета лiзингу, на його 
уrримання або усунення недолiкiв у порядку та випадках, передбачених законом та/або Договором; 

5.16.5. прийняти Предмет лiзингу в разi дострокового розiрвання Договору лiзингу або в разi 
закiнчення строку користування предметом лiзингу. 

6.СГРАХУВАIШЯ РИЗИКIВ 

6.1. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Предмета лiзингу несе 
Лiзингодавець до момеmу пiдписання Акту приймання-передачi Предмета лiзингу (п.4.3. Договору). 

6.2. Лiзшmщавець протягом дii" Договору страхуе майновi ризики, в т. ч. ризик крадiжки i 
пошкодження Предмета лiзингу, а та.кож за необхiдностi ризик цивiльноi:' вiдповiдалъностi власникiв 
транспортних засобiв перед третiми особами. Перелiк страхових компанiй, що можуrь здiйснювати 
страхування Предмета лiзингу, визначасrься Лiзингодавцем. 

BlfIJxПИ Лiзингодавця на страхування Предмету лiзингу за кожен рiк до закiнчення строку дii" 
Договору, погоджуються сторонами шляхом пiдписання додаткових угод, якими буде збiльшено розмiр 
наступного несплаченого лiзингового платежу пропорцiйно до розмiру страхового платежу по договорах 
добровiльного страхування наземного транспорту та обов'язкового страхування цивiльно-правовоI 
вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв, що буде укладено на вiдповiдний рiк. 

Витраги Лiзингодавця на страхування Предмету лiзингу за перший рiк Договору вюnоченi в чacnrny 
вшmгороди Лiзингодавця в авансовому платежi. Розмiр витрат на страхування Предмету лiзингу в разi 
будь-яких спорiв розраховуеться на пiдсгавi незалежноi:' ривковоi:' оцiнки вартостi Предмета лiзингу, але в 
будь якому вшщцку не менте заmпnковоi:' вартостi Предмету лiзингу на дmу такого розрахунку. 

6.3. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Предмета лiзингу несе 
Лiзингоодержувач з момеmу, визначеного в пymcri 4.3. Договору. Експлуатацiя Предмета лiзингу 
дозволясrься тппе за умов~ всгупу в дiю страхового захисту за вiдповiдними договорами страхування. 
Лiзингодавець надае Лiзингоодержувачу копn страхових полiсiв (договорiв страхування), визначених в п. 
6.2. Договору, в моменг пiдписання Акта приймання передачi Предмета лiзингу (п. 4.3. Договору). 

6.4. Лiзингоодержувач при настанн:i подп яка в подальшому може квалiфiкуватись як страховий 
випадок, зобов' язаний: 

➔ негайно повiдомити про насгання такого випадку lliзинrодавця та вiдповiдну страхову компанiю; 
➔ прийняти всi мoжmmi заходи для запобiгання та (або) зменшення подальшого пошкодження 

Предмета лiзингу; 

➔ негайно звернутись з заявою до компетенгних органiв (вiдцiлення полiцn, пожежноI охорони та 
iнших); 

➔ не давати обiцянок i не робити пропозицiй без письмовоi:' згоди страховика про добровiльне 
вiдшкодування збиткiв, не визначати повнiстю або частково свою вiдповiдальнiсть; 
➔ забезпечити зберiгання пошкодженого майна; 
➔ надаги предсrавникам страховоi:' компанiI можmmiсть безперешкодного огляду i обстеження 

пошкодженого Предмета лiзингу, повiдомляти на йога вимоrу необхiдну iнформацiю (в тому числi i в 
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1111съмо1ю~,у ВИ1 'J 1Jщ1) J1,1н1 _1111)1<.:11с111111 11ри•~и 11 , ртмiрiв Jlff(OJ(И i обс1,ши11 настания страхового випадку, 
\\()\QДН'П\ 13 стрн,хо11иком Ml<.:l(e j 1111p1·ii;1·1. IJi)(ll()IIJIIOBtUJJ-,JIOJ '(J f)CM Oll'ly; 

➔ не пiзнiще 48 1,щи11 11ис 1,мо1ю 1юоiдомити Jliзи, 11 ·o;J,aJJU.Я нро нодiю та П обставини. 
6.5. До моменту 11рийш1тrs1 страховою 1<0мшu1iе10 piJJJeш,я про спшrl.)' або вiдмову в сплатi страхового 

uiдl.Ш(()дуВ8Ння. Лiз.1нu"Оодержува•1 с,-,лuчус лiзинrооi платежi в поrшому обсязi зriдно Додатку №2. 
6.6. В разi пр~1-1s1т1-s1 с1рахооою 1сомш1.н iею рiшенш, нро випла"I.)' страхового вiдшкодування, таке 

вiдшко,цування вiдбувас1ъся в порядку та , ,а умовах пере;(бачених вiдповiдн:им договором СТJУdХування. 
Сrоронн дiйшли Зt"ОЛи, що при 11acau 111i виrщг(ку описаноrо в даному пунктi лiзинrовi платежi 
сплачуються в 11011Ному oбcsL1i та в сtроки зr·iдно Додатку No2 до Договору. 

Сtра,хове вiдшкодушu-11-iя у вишщку 1<0нсгру1стивно'i заrибелi Предмеrу лiзинrу (якщо вартi.сть 
вiдновлюваноrо ремон·rу Cl(J'laдae бiлыне нiж 70% вiд по<1а:пювоi' вартостi Предме~:у лiзинrу) або у ви:падку 
крацiжки сплачуеться Лiзинrоодержувачу за мiнусом сум.и необхiдно'i для погашения кредmу (у ви:падку, 
яюдо об'ЕЖТ лiзинrу знаходитьсн в заставi банкiвсько'i установи, яка на.дала кредит для придбання 
Предме'[)' лiзинту), за умови вiдсупюстi простроL1ено'i заборrованое1; по лiзинговим плаrежам. При цьому 
нарахування лiзинrових платежiв припю-шеться з моме1•1'1.)' прийнятгя рiшення про вип.тпу страхового 
вiдшкодування та йоrо сплати, а Доrовiр вважасгься приnиненим з моменту сплати страховою компанiею 
страхового вiдшкодуван:ня. 

6.7. У разi, якщо страхова компанiя приймае рiшення про вiдмову у виruшri страхового 
вiдшкодування Лiзинrодавцю з вини Лiзю-IГоодержувача та/або осiб з якими вiн мае договiрнi вiдносини 
(пiдстави вiдмови обумовлюються вiдповiдним договором страхування), Лiзинrоодержувач зобов'язаний: 

6.7.1. у виnадку пошкоджеmrn Предме1у лiзин.rу - вiдновити (вiдремоН"l.)'Ваm) Предмет лiзинrу за 
власнi кошги. Сторони дiйшли згоди, що при настаннi випадку описаноrо в даному пунктi лiзинговi 
платежi сплачуються в повному обсязi та в строки згiдно Додатку №2; 

6.7.2. у випадку коне1руктивноi' загибелi Предме~:у лiзинrу (яю.цо вартiсть вiдновтованого ремоmу 
складае бiльше нiж 70% .вiд початковоi' вартостi Предме~:у лiзинrу) або у випадку крадiжки -
Лiзингоодержувач сплачуе Лiзингодавцю збитrси в розмiрi несплачени:х лiзингових платежiв (зriдно 
Додатку №2) протягом 10-и (десяти) робочих днiв, з момен"I.)' при:йнятrя страховою компанiею такого 

рiшеШIЯ. 
6.8. При будь-як.их розрахунках, в разi необхiдностi сплатити розмiр франшизи (безумовноi), iY 

сплачуе Лiзишоодержувач. Розмiри франurnзи зазначенi у заявцi на страхування за пiдписом 

Лiзишоодержувача. 
6.9. Лiзишоодержувач заявляе, що надасть дозвiл на керування (використання) Предме~:у лiзинrу 

тnпе водiям вiком 21 рiк чи старше, якi ма:ють належне посвiдчення водiя, дозвiл, тощо та не менше 
дворiчноrо досвiду керування автомобiлем, кориС"l.)'Вання такого виду обладнанням. 

6.1 О. Лiзингоодержувач заявляе:, що Предмет лiзинrу в нiчний час (з 00.00 до 06.00) буде зберiгаmся 
на стоmщi, що охороняегься, в закритому примiщеннi або знаходитись у pyci. 

7. АМОРТИЗАЦIЯ ПРЕДМЕТУ ШЗИНГУ. 
7 .1. Амортизацiя на Предмет лiзинrу нараховусrься Лiзингоодержувачем згiдно iз законодавсгвом. 
7.2. Лiзишоодержувач, керуючись Податковим кодексом Украiни, збiльшуе балансову вартiсть 

вiдповiдноi' rрупи основни:х фондiв на вартiсть основни:х фондiв, mci надаюrься йому у фiнансови:й лiзинг 
(оренду) у порядку, передбаченому для придбання основних фондiв. Податкова аморmзацiя 
нараховусrься щомiсячно, починаючи з мiсяця, наступноrо за надходженням, змешпуючи 

оподатковуваний прибугок. 

7.3. Норми амортизацii' встановтоються чинним законодавством. 

8. ПРАВО КОНТРОЛЮ. 
8.1. Лiзшmщавецъ мае право: 
8.1.1. Здiйснювати контроль за дотриманням Лiзинrоодержувачем умов Договору; 
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8.1.2. ~ерев~р~ти С'~1 Предмет-а лiзингу в робочий час, а також iнспеюувати умови його експлуатацiУ. 

Про ~ шспе~цuо ЛJЗингодавець повiдомляс Лiзингоодержувача за двi годи:ни до iY проведення в 
письмовiй форм~ (по факсу, поштi, електроннiй поштi, телефоном, тощо); 

8.1.3. Контроmоваги фiнансовий стан i результати господарськоУ дiяльностi Лiзингоодержувача 
вiдповiдно доп. 8.1.4. та n. 8.1.5. Договору; 

8.1.4. Направляти Лiзщrгоодержувачу письмовi запиm щодо падания iнформацiУ, необхщноУ для 
здiйснення фiнансового контроmо; 

8.1.5. У випадку порушення Лiзингоодержувачем своУх обов'язкiв по здiйснеmnо лiзингових платежiв 
та/або використання об' скту лiзингу не за nризначенням, Лiзингодавець мае право призначаги аудиторськi 
леревiрки стосовно розрахункiв по лiзингових платежах, заявлти своУ вимоги сrосовно повернення 
заборгованостi за цим договором та шrрафних са.нкцiй вiдповiдно до п.10.2 Договору; 

8.1.6. Вимагати дострокового розiрвання Договору та повернення Предмеrу лiзишу, у вШiадках 
лередбачених в п. 14.2. тап. 14.6. Договору. 

8.2. Витраm Лiзингодавця, пов'язанi з реалiзацi€Ю пунктiв 8.1.5.-8.1.6. Договору вiдпжодовуються 
Лiзингоодержувачем. 

8.3. Лiзингоодержувач зобов' язаний: 
8.3.1. За вимогою Лiзингодавця, протягом 5 «п'яти» робочих днiв надавати iнформацiю про свiй 

фiнансово-економiчний стщ-r за формою, всrаноменою для подачi квартальноУ податковоУ звiтносri; 
8.3.2. На IШсьмовий зamrr iнформувати Лiзингодавця про технiчний сrан Предмета лiзишу; 
8.3.3. Забезпечити Лiзингодавцевi безперешкодmrй досгуп до Предмета лiзингу (в тому числi, якщо 

такий досrуп потребуватиме погодження третiх осiб) при проведеннi iнспектування (монiтор:ингу). 
8.3.4. Надати Предмет лiзингу для перевiрки та огляду представниками кредитора (банку), 

якому Предмет лiзингу передано в заставу (в разi наявностi такого договору застави). 

9. РЕ€СГРАIПЯ ПРЕДМЕТА JПЗИНГУ. 
9.1. Предмет лiзингу, який потребуе реестрацiУ в державних наглядових органах, рееструеться на iм'я 

Лiзингодавця, у встановленому чинним законодавством Укра'iни порядку. 
9.2. За окремою згодою Сторiн, Лiзингодавець вправi доручити Лiзингоодержувачу реестрацiю 

Предмета лiзингу на iм'я Лiзингодавця за рахунок осrаннього. В реестрацiйних документах обов'язково 
вказуються вiдомостi про власника Предмета лiз:ингу (Лiзингодавця). У ВШiадку розiрвання Договору i 
дострокового повернеШIЯ Лiзингодавцем Предмета лiзингу за заявою останнього державнi органи, що 
здiйснили реестрацiю, скасовують запис про користувача майна (Лiзингоодержувача). 

10. ВIШIОВЩАЛЬШСГЬ СТОРПI. 
10.1. Будь-яка з Сторiн, майновi iнтереси або дiлова репутацiя якоУ порушенi в результатi невиконання 

або неналежного виконання зобов'язань за Договором imпою Стороною, мае право вимагати 
вiдшкодування заподiяних iи збиткiв. Пiд збитками розумiються вmрати, якi Сторона, чие право 
порушене, понесла або понесе для вiдновлення своУх прав та законних iнтересiв, трата, псування або 
ушкодження Предмета лiзингу (реальний збиток), а також неодержанi прибутки, якi ця Сторона одержала 
б при звичайних умовах дiяльностi, як би iY права й iнтереси .не були порушенi (упущена вигода). Сторони 
прийшли взаемноУ згоди визначити упущену вигоду в розмiрi подвiйноi" облiковоi" ставки НБУ вiд суми 
заборгованостi за кожний день прострочення. 

10.2. Лiзингоодержувач несе вiдповiдальнiсть за порушеШIЯ взятих на себе за Договором зобов' язань, 
асаме: 

10.2.1. У вШiадку прострочення термiнiв сплати лiзингових (в тому числi авансового) платежiв, 
передбачених пунктом 3.2. Договору, та iнпmх платежiв, передбачених умовами Договору, Лiзингодавець 
мае право вимагати вiд Лiзингоодержувача сплатити пеmо у розмiрi подвiйноi" облiковоУ ставки НБУ вiд 
непогашеноi" суми заборгованостi за платежами за кожен день прострочки. 
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В разi щюс1рочення Лiзингоодержувачем С1рокiв оплати лiзинrових (в тому чист авансових! 

платежiв" Лiзингоодержувач зобов' язаний сплатити на користь Лiзингодавця штраф за кожен такии 
ВШ1адОК у розмjрi: 

- 5% вiд вартостi Предмету mз:ингу в разi проС1рочення сплати лiзШIГового (авансового) плагежу на 
C1]JOK бiльше I О днiв з дати, що визначена в Графiку сплати лiзингових плагежiв (додагок №2 до цього 
Договору); 

- 10% вiд вартостi Предмету лiз:ингу в разi проС1рочення сплати лiзШIГового (авансового) пmrreжy на 
C1]JOK бiльше 20 днiв з дати, що визначена в Графiку сплати лiзингових плагежiв (додаток №2 до цього 
Договору); 

- 15% вiд варrостi Предмету mз:ингу в разi проС1рочення сплати mзишового (авансового) плагежу на 
C1JJOK бiльше 30 днiв з дати, що визначена в Додатку 2 до цього Договору. 

10.3 Пiд «варriспо Предмету mз:ингу», визначеноУ пунктом 10.2 маеться на увазi Варriсть Предмета 
лiзингу (з ПДВ), визначена в Графiку сплати лiзингових плагежiв (додаток №2 до цього Договору). 

10.2.2. Якщо Лiзингоодержувач не виконав або невчасно/не належним чином виконав обов'язок по 
поверненню Предмета лiз:ингу у вiдповiдностi до умов Роздiлу 11 цього Договору, Лiзингодавець мае 
право вимагати, а Лiзишоодержувач зобов'язани:й сплатиm штраф в розмiрi 0,5 вiдсоткiв вiд первинноI 
вартостi Предмета лiз:ингу за кожний день затрим:ки: повернення Предмета лiз:ингу, до остагочного 
повернення. 

10.2.3. За використання Предмета лiз:ингу не за призначенням, порушення порядку експлушацn та/чи 
обслуговування Предмету mз:ингу, поруmе1П1Я пунктiв 5.1.8, 5.14 цього Договору Лiз:ингоодержувач 
сплачуе Лiзингодавцю шrраф у розмiрi 1 О вiдсоткiв вiд варrостi Предмета лiз:ингу за кожний вiдповiдний 
випадок. 

10.2.4. За неподання iнформацп про стан Предмета лiз:ингу, недопущения до iнспектування Предмеrу 
лiзингу на визначених Договором умовах, ненадання у встановлений строк iнформацп про фiнансово

економiчний стан Лiзингоодержувача, порушення iiшшх норм, встановлених роздiлом 8 цього Договору, 
Лiзингоодержувач сплачуе Лiз:ингодавцю штраф в розмiрi 5 вiдсоткiв вiд варгостi Предмеrа лiз:ингу, за 
кожний вiдповiдний випадок. 

10.2.5. Сторони домовились, що нарахування штрафних санкцiй не обмежусrься строком 

визначеним частиною шостою статтi 232 Господарського кодексу Украiни та становить три роки 
вiд дня, коли зобов'язання мало бути виконано. 

10.2.6. Сторони дiйшли згоди, що позовна давнiсть щодо стягнення неустойки (штрафу, пенi) 
не обмежусrься строком зазначеним частиною другою статтi 258 Цивiльного кодексу Украi"ни та 
становить три роки з моменту спливу строку виконання зобов'язання за Договором. 

10.2.7. В разi настання обставин, передбачени:х пунктом 4.9. цього Договору в частшri 
вiдмови/уникнення прийнятгя Предмета лiз:ингу та/або вимоги розiрвання Договору до момеmу 
факmчноI передачi йому Предмета лiзингу, Лiзишоодержувач зобов'язаний сплагити на користь 
Лiзингодавця штраф у розмiрi: 

- 5% вiд вартостi Предмету лiзингу в разi неприйняття Предмету лiзингу (в незалежностi вiд причин) 
бiльше 1 О днiв з дати, визначеноУ в Повiдомленнi про готовнiсть передачi Предмету лiзингу; 

- 10% вiд вартостi Предмету лiзингу в разi неприйнятгя Предмету лiзингу (в незалежностi вiд причин) 
бiльше 20 днiв з дати, визна~еноУ в Повiдомленнi про готовнiсть передачi Предмету лiзингу; 

-15% вiд вартостi Предмету лiзингу в разi неприйнятгя Предмету лiзингу (в незалежностi вiд причин) 
бiльше 30 днiв з дати, визначеноУ в Повiдомленнi про готовнiсть передачi Предмету лiзингу. 

10.2.8. В разi вiдмови Лiзингоодержувача у компенсацiI витрат Лiзингодавця на страхування 
Предмету лiзингу (КАСКО, ОСЦПВ, iншi ризики крадiжки, пошкодження, знищення, тощо) та/або 
вiдмова ~ишодавця погодиrи розмiр витрат на страхування Предмета лiзингу, Лiзингоодержувач 
сплачуе Лiзингодавцю шrраф в розмiрi 1 О вiдсоткiв вiд вартостi Предмеrа лiзингу, за кожний вiдповiдний 
ВШiадок. 

10.2.9. В разi в~ови Лi:зингоодержувача у сплатi на корпеть Лiзингодавця комiсiУ згiдно пунюу 3.11. 
цього До~вору, Лiзингоо~ер~~ сплачуе Лiзингодавцю штраф в розмiрi 1 О вiдсоткiв вiд вартостi 
Предмета тзингу, за кожнии вщпов]ДНИЙ випадок. 

ЛIЗИНГОДАВЕЦЬ 
• 1 О -
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J J. ПОВЕРНЕННЯ ПРЕЛМЕТ А ЛОИНГУ. 
11.1 . Предмет лiжнr-у пiдлягас поверненню за умови : 

11 .1.1. Дострокового розiрвання Договору за згодою сторiн . 

11.1.2. Лiзингоодержувач добровiльно повертос Предмет лiзингу по закiнчеmпо Договору, тим самим 

вiдмоВJIЯЮчись отрнмати право власносri на Предмет лiзингу. 

11.1.3. Внаслiдок розiрВЗЮU! (вiдмови) вiд Договору в порядку та на умовах викладених у п.14.2. та 

14.6. Договору. 
11 .2. За умови настання обставин, передбачених п.п. 11 .1 Договору, Лiзинrоодержувач зобов'язаний 

на наступний робочий день rricля дня закiнчення строку лiзинrу або дня дострокового розiрвання 

Договору, повернуrи Предмет лiзингу Лiзингодавцевi у справному стаю. Мiсце передачi € фаю:ичне 

мiсцезнаходження Лiзингодавця, якщо iнme не зазначене Лiзингодавцем. 

1 1.3. Передача Предмета лiзинrу вiдбува.сrься за акгом приймання--передачi, який пiдписусrься 

Сторонами (за формою встановленою Лiзингодавцем). 

11 .4. Якщо Предмет лiзинrу повертаеться Ллiзингодавцю в неналежному станi, 

Лiзингоодержувач зобов'язаний на вимоrу Лiзингодавця в повному обсязi оплатити ремонт
 

Предмету лiзингу або вiдшкодувати Лiзингодавцю витрати на ремонт. 

12. ФОРС-МАЖОР (ОБСГ АВИНИ НЕПЕРЕБОРНОi СИЛИ). 
12.1. Сторона, що не виконала або ненале-,кним чином виконала сво1 зобов'язання за Договором 

звiльнясrься вiд вiдповiдальностi, якщо доведе, що належне виконання зобов'язань виявилося 

неможшmим внаслiдок непереборноi' СИJШ (форс-мажор), тобто надзвичайних i невiдвороmих обставин 

при конкреmих умовах кшшрепюго перiоду часу. До обставив непереборно1 сили Сторони вiднесли 

явшца cmxiйнoro характеру: землетрус, повiнь, удар блискавки, природнi катаклiзми якi не даюп, 

можmmостi використовуваm Предмет лiзинrу згiдно технiчних умов, а також включають мораторiй 

органiв впади i управлiння; органiзованi у встановленому законом порядку страйки i imпi обставини. 

12.2. Сторона, що потрапи.ла пiд вплив форс--мажорних обставив, зобов'язана письмово повiдомиm 

про це iшпу Сторону не пiзнiше 10-ти календарних днiв iз дня насгання таких обставив, а в стро
к до 30 

(тридцsпи) днiв надати вiдповiднi документи. Несвосчасне повiдомлення про настання форс-
мажорних 

обставин у вказаний в першому абзацi строк, позбавля€ Сторону, що не подала таке повiдомлення,
 права 

робити цi посилання на обставини, що виникли в результатi обставин непереборно1 сили. 

12.3. У вшщцку iснування обставин, передбачених п.12.1 Договору (за умови дотримання п.12.2 

Договору), строк дn Договору подовжуеться на час iснування таких обставин вiдповiдно до п.12.
5 

Договору. 

12.4 Сторони дiйпvш згоди, що достаmiм пiдrвердженням iснуваюш обставин непереборноi' сили е 

довiдка Т оргово-Промислово1 палати Украши. 

12.5 У випадку, якщо вищевказанi обставини будуть дiяти бiльше, нiж 1 (один) мiсяць, Сторони 

зобов'язуються провести переговори, щоб обговорити проведения заходiв, необхiдних для вреrутованн
я 

ycix питань, пов'язшmх з настанням обстав.ин непереборноi' СИJШ. У випадку не вирiшення Сторонами 

питання уреrутовання подальшо1 дn Договору протягом 10-m (десяти) днiв, Лiз.ингодавець мае право 

прийняти рiшення про повернення Предмета лiзинrу, а Лiз.ингоодержувач зобов'язусrься його повернуrи 

Лiзинrодавщо протягом 10-ти (десяm) днiв з моменту прийняпя такого рiшення. 

13. ПОРЯДОК ВИРIШЕШIЯ СПОРШ. 
13.1. Crripнi mrгання, що виникають при виконаннi умов Договору, сторони вирiшують шляхом 

п~говорiв. При цъому кожна iз Сторiн мае право вимагати письмового пiдтвердження результаriв 

вирIШення rштань, що вШIИКЛИ. 

13.2. !1РИ ~едосяrnеннi взаемоприйнятного рiшення сторони вирiшують спiрне питания у судовому 
порядку ВIДПОВIДНО ДО ЧИННОГО законодавства Укра.Iни. 

Л/ЗИНГОДЛIЗЕЦЬ 
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13.3. Л~зингодавець мае право застосувати механiзм позасудовоrо вреrуmовання mrгання шляхом 

вчинення виконавчоrо напису нотарiуса (щодо стягнення лiзингових платежiв, повернення Предмету 
лiзингу, тощо ). . 

14. МОЖJШВIСТЬ I ПОРЯДОК РОЗIРВАIПIЯ (ВlДМОВИ) ВЩДОГОВОРУ. 
14.1. Доrовiр може бути розiрваний за зrодою Сторiн. 
14.~. На вимоrу Лiзинrодавця Доrовiр може бути достроково розiрваний в односторонньому порядку 

якщо Лiзинrоодержувач: 

14.2.1. не сплатив лiзинговий (авансовий плаriж) платЬк у повному обсязi та прострочення сплаги 
становить бiльше 30 (тридцять) календарIШХднiв. 

14.2.2. корис:rуеться Предметом лiзинrу не за йоrо призначенням; 
14.2.3. не поrоджусrься на змiну розмiру лiзингових платежiв, як це передбачено п. 3.5. Договору. 
14.2.4. порушуе вимоги, встановленi п.5.1., 5.6.- 5.8., 5.12. Договору. 
14.2.5. до закiнчення дiI Договору укладас контракт (угоди), що полягають у розпорядженнi 

Предмету лiзинrу (продаж, застава, передача, дарування, обмiн, оренда, сублiзинг, або будь яка форма 
вiдчуження майна), окрiм rnx , на укладання яких отримано rrnсьмовий дозвiл Лiзингодавця. 

14.2.6. в перiод дiI Договору Лiзингоодержувач визнасrься банкрутом, господарським судом 
порушено справу про бтµ<ругство або лiквiдацiю Лiзингоодержувача, уповноваженими органами 
Лiзингоодержувача прийнято рiшення про пршпrnення дiяльностi (лiквiдацiю, реорганiзацiю, тоща). 

14.2.7. своIМИ дiями призвiв до суm;вого (бiльше нiж на 25% за рiк) зниження вартостi Предмета 
лiзинrу (погiршення технiчного стану i т. iн.); 

14.2.8 не повiдомив Лiзишодавця про змiну органiзацiйно--правовоI форми (реорганiзацiю), змiну 
найменування, адреси реестрацiI, керiвника, котактних даних, тоща; 

14.2.9. порупrnв (не забезпечив) будь-яку з умов роздiлу 8 цього Договору; 
14.2.10. вiдмовлясrься вiд укладання додатковоI угоди в порядку визначеному пунктом 6.2. цього 

Договору. 

14.2.11. Лiзингоодержувач (як постачальник Предмету лiзинrу) не на.дав Лiзшmщавцю докази 
повного розрахунку за придбання Предмету у виробника. 

14.2.12. Вчинення Лiзингоодержувачем (як постачальником Предмету лiзингу) дiй/бездiяльностi, якi 
позбавляють Лiзингодавця можmmостi набути Предмет лiзинrу у власнiсть. 

14.2.13. на.дав Лiзингодавцю iнформацiю, докуменrn, фiнансово-господарську документацiю, якi 
повнiс-по чи частково не вiдповiдають дiйсIШМ обставинам, або надав такi вiдомостi (докуменrn) не в 
повному обсяз~ що прямо чи опосередковано впливае на можливiсть виконання Лiзингодавцем та/або 
Лiзингоодержувачем умов цього Договору; 

14.2.14. не забезпечив налеЖIШХ умов для прийнятrя Предмету лiзингу в користування, в тому числi, 
не пiдготував територiю (майданчик) для збереження Предмету лiзинrу, не забезпечив технiчноI 
можливостi (в тому числi наявностi додаткового обладнання, спецrехнiки, тоща) для прийнятгя 
(встановлення, монтажу) Предмету лiзинrу, не забезпечив присуmiсть на момент передачi Предмету 
лiзинrу власних представникiв з вiдповiдною квалiфiкацiею ( освiтою, рiвнем допуску, серrифiкатом, 
тоща); 

14.2.15. падав ЛiзШIГодавцю iнформацiю щодо Предмету лiзинrу, яка повнiс-по чи частково не 
вiдповiдос дiйсностi, в тому числi щодо технiчних параметрiв та характеристик Предмету лiзингу, 
технiчного стану Предмету лiзинrу, дiйсного власника Предмету лiзинrу, тоща. 

14.2.16. вiдмовився вiд компенсацiI витрат Лiзингодавця на страхування Предмету лiзинrу (КАСКО, 
ОСЦПВ, тоща) та/або вiдмовився ЛiзШIГОдавця погодити розмiр витрат на страхування Предмета лiзингу. 

14.2.17. вiдмовився вiд сплаm комiсn на користь Лiзингодавця згiдно пунюу 3.11. цього Договору. 
14.2.18. вiдмовився вiд змiни розмiру лiзингового платежу та/або компенсуваm понесенi 

Лiзингодавцем витраm на податки, плагежi чи збори, пов' язанi з придбанням, експлуатацiоо, 
перебуванням у власностi Предмета лiзингу протягом строку лiзинrу, якi Лiзингодавець зобов'язаний буде 
сплатити (уже сплатив ), як власник майна до бюджетiв ycix рiвнiв, а також державIШХ органiв чи 
органiзацiй, якi здiйснюють котроль за реестрацiоо та експлуатацiоо Предмета лiзингу. 

- 12 -
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14.3. На ~имогу Л1зингоодержувача Договiр можс бу,·и достро1<овu розiрваний у випадках: 

. 14.3. l. Лiзинrодавець без rювюю-1.их причин не псредас Предмет лiзинrу (у вiдrювiдносri з п. 4. 1 .) 
ЛiзЮП'ООдержувачу або створюс переuжоди дпя використання Предмета лiзинrу вiдnовiдно до умов 
Договору або його призначеню1; 

14.4. У випадках розiрвання (вiдмови вiд) Договору згiдно п.14.2. та 14.6 Договору всi ранiше сплаченi 
лiзинrовi (авансовi) платежi повернею-110 не пiдпяга.ють. 

14.5. У випадку вiдмови банкiвськоi" установи (iншого кредитора) в 1-щцаннi кредиту (фiнансування) 
Лiзинrодавцю дпя фiнансування Договору, СтороЮt будуть вважати Договiр розiрваним з моменту 
повернення Лiзингодавцем Лiзингоодержувачу грошових 1юштiв в сумi попередню оплату лiзингових 
птrгежiв. В такому випадку Лiзингоодержувач зобов'язусrься не пред'являти Лiзингодавцю претензiй 
стосовно невиконання умов Договору. Розмiр та строки повернення попередньоi" оплати лiзингових 
плагежiв погоджусrься Сторонами IШ1ЯХом пiдписа.ння додатковоi" угоди. 

14.6. Лiзингодавець мае право вiдмовитися вiд Договору лiзингу та вимаrати повернення Предмеrа 
лiзиюу вiд Лiзингоодержувача в тому числi у безспiрному порядку на пiдставi виконавчоrо напису 
нотарiущ якщо Лiзингоодержувач не сплатив лiзинговий плаruк частково або у повному обсязi та 
прострочення сплаrn становить бiльше 30 (тридцять) календарних днiв. Лiзишоодержувач 
усвiдомлеmm та не заперечуЕ:, що вилучення Предмету лiзингу може здiйсюоваrnся одноособово 
Лiзингодавцем у складi кoмicii· з трьох осiб, про що складасrься вiдповiдmm акт. Стяrnення за виконавчим 
ншшсом нотарiуса провадиться в порядку, встановленому Законом Украши «Про виконавче 
проваджешш». 

14.7. Вiдмова вiд Договору (в тому числi в порядку пунктiв 14.2-14.3 цьоrо Договору) с вчиненою з 
моменту, коли iнша сторона довiдалася або могла довiдатися про таку вiдмову. Вiдмова направлясrься 
Лiзингоодержувачу IШIЯХом направления пошrою та/або вручения Лiзишоодержувачу. 

14.8. Лiзишоодержувач зобов'язаmm не пiзнiше насrупного дня з моменту розiрвання (вiдмови вiд) 
Договору повернути Предмет лiзишу Лiзишодавцю. Передачу Предмету лiзишу необхiдно здiйснити за 
мiсцем фактичного знаходжеШIЯ Лiзишодавця, яюцо iнше не визначене Лiзишодавцем. 

14.9. Договiр припиняе свою дiю у випадку звернення стягнення на Предмет лiзингу з боку 
банку (кредитора), якому буде передано в заставу Предмет лiзингу. 

14.1 О. У випадку розiрвання Договору або вiдмови вiд Договору та подальшого перебування 
Предмету лiзингу у фактичному користуваннi (розпорядженнi) Лiзингоодержувача лiзинговий 

платiж буде вважатися платою за користування (оренду) Предметом лiзингу. У випадку, якщо 
перiод фактичного користування Предметом лiзингу згiдно цього пункту знаходиться за межами 
графiку сплати лiзингових платежiв (додаток №2) мiсячною платою за користування (оренду) 

Лiзингоодержувачем Предметом лiзингу буде вважатися розмiр кiнцевого ( останнього) 
лiзингового платежу згiдно Додатку №2 до цього Договору. Оплата за фактичне користування 

(оренду) Предмету лiзингу за цим пунктом пiдлягаЕ: сплатi з дня розiрвання Договору або вiдмови 
вiд Договору до дня фактичного повернення Предмету лiзингу Лiзингодавцю. 

15. ЩЯЛОГОВОРУ В ЧАСI. 
15.1. Договiр набирос чинностi (вважасrься укладеним) з дня його п:iдписашш. 
15.2. Договiр дiЕ: протягом строку лiзишу (п. 2.1. Договору), але у будь якому разi до повного 

виконання Сторонами своJХ зобов'язань по Договору. 

15.3. З припинеШIЯМ дiУ Договору припиняються зобов'язання Сторiн за ним, окрiм тих строк 
виконання я:ких настав до припинеШIЯ дn цього Договору. 

15.4. Договiр укладений в двох примiрниках, по одному для кожноУ iз Сторiн, всi примiрники мають 
однакову юридичну силу. 
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ДОГОВJр ФIНАНСО 
16. Ш'АВО ВЛАс1-1осr1 ВОГОЛIЗИJ·ПУФЛ_• No_ оiд • __ » __ 202_ року 

НА Пl>ЕдМЕТ ЛJЗИl·IГУ. 
16.1. Протягом усього строку дi'l· iъo д 
16 2 л , . _ _ , го оговору П ре;(Мет лiзи1-rгу с власнirnо Лiзингодавця. 

. . о заюнчен.ню (.,"1"1V\ку Догооо •, 6 . . . . 
t'~ РУ Л1ЗИ1·1гу а о за згодою Сторн-1 раюше заюнчення строку тзингу 

за умови нале)Ю-fого виконання л,·зи •· : 
. нгоодержуnачем сво~х зобов'язань за цим Договором право власносn 

на Предмет ЛIЗИJ./r\/ переходить до л· - • ' 
•• J ~зингоодержувача, якщо шше не nередбачене Договором. 

1 ~.3. Датою переходу права власностi на Предмет лiзинrу вiд Лiзингодавця до Лiзингоодержувача с 
д~та ~сш-п: ~торонами Акта про перехiд ~рава власностi. Акт про перехiд права власностi Предмета 
л~:3ингу шдnи У . ься Сто_ронами в де~ заюнчеШ!Я Договору за умови сплати Лiзингоодержувачем 
Л1зингодавцю всJХ плате>юв (у тому чисш пенi, штрафiв, якщо таю будуrь мати мiсце) вiдповiдно до умов 
цьоrо Договор~. В цъому вип~ку останн:iй лiзинговий плаriж згiдно Додатку №2 до цього Договору с 
викуnною варт1rnо Предмета тзинrу. 

16.4. Лiзингоодержувач- мае право достроково (але не ранiше нiж по закiнченнi 12 (дванадцяти) 
мiсяцiв з початку ~оку лiзингу), письмово повiдомивш:и Лiзингодавця не менш нiж за 1 (один) мiсяць, 
викуnити Предмет тзинrу при обов 'язковiй умовi сплати наведених нюiсче платежiв, якi зараховуються в 
загальному порядку згiдно п.3.7 Договору. Викупна варriсть Предмета лiзинrу при достроковому викупi 
визначасrься як заmппок невiдшкодованоУ вартостi Предмета лiзингу згiдно Додатку №2 до цього 
Договору. 

16.5. Лiзингоодержувач сплачуе всi витрати, пов'язанi з переоформлениям (перереестрацiею) права 
власностi на Предмет лiзингу на себе. 

16.6. В разi переходу права власностi на Предмет лiзингу вiд Лiзингодавця до iнших осiб, права та 
обов 'язки Лiзингодавця за цим Договором переходять до нового власника Предмета лiзингу. 

17. ППШ УМОВИ. 
17.1. З rштань, що не знайшли свого вiдображеIШЯ в тексri i Додатках до Договору, але такi, що прямо 

або опосередковано випливають iз вiдносин Сторiн, зачiпаюгь майновi iнтереси i дiлову репугацiю 
(масrься на увазi необхiднiсть захисту Ух прав i iнтересiв), Сторони будуть керуватися нормами чинного 
законодавства Украши:. 

17.2. Лiзингоодержувач · зазначае, що Лiзингодавцем надано вичерпну iнформацiю, що передбачена 

частиною другою статri 12 Закону Yкpaiirn «Про фiнансовi послуrn: та державне реrуmовання pmnciв 
фiнансових послуг», зокрема iнформацiю про: 

1) фiнансову послугу, що пропонусrься надаm клiенту, iз зазначеШIЯМ вартосгi цiсУ послуrn: для 

клiента, якщо iшпе не передбачено законами з питань реrуmовання окремих р:инкiв фiнансових послуг; 

2) умови надання додаткових фiнансових послуг та Ух варriсгь; 
3) порядок сплати податкiв i зборiв за рахунок фiзичноУ особи в результаri отримання фiнансовоУ 

послуги; 

4) правовi наслiдки та порядок здiйснення розрахуmсiв з фiзичною особою внаслiдок дострокового 

припинеIШЯ надання фiнансовоУ послуrn:; 
5) механiзм захисту фiнансовою усгановою прав споживачiв та порядок уреrуmовання спiрних 

питань, що виникаюгь у процесi надання фiнансовоi" послуrn:; 

6) реквiзити органу, який здiйснюе державне реrуmовання р:инкiв фiнансових послуг (адреса, номер 
телефону тощо ), а також реквiзити органiв з питань захисту прав спо>КИвачiв; 

7) розмiр винагороди фiнансовоУ установи у разi, КОШI вона пропонуе фiнансовi послуги, що 

надаються iшпи:ми фiнансови:ми установами. 

17.3. Лiзингоодержувач повiдомлений, що в випадку порушеЮIЯ Лiзшпоодержувачем 

п. 3.2 Договору, Лiзишодавець мае право розмiщувати iнформацiю про прострочену заборгованiсть в 

офiцiйно зареестрованi усганови, що ведуть облiк простроченоi" заборгованосгi (банкiвськi структури, 

кредитнi бюро та iншi). 
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. дoroвrr Фir:'АИсовоrо шзинrу ФJL. № __ niд ~-• ___ 202_ року 
17.4. J_liзинrоодержувач · повщомлений, що Предмет лiзюну може знаходитись в заставi банкiвсько1 

установи (,ншоrо кредитора), яка надала кредитнi ресурси для фiнансування Договору. Виrодонабувачем 
за договорами С1])8Х~ ~уде вищевказана банкiвська установа (кредитор). У випадку неспроможносri 
вюmати кре~ ~анювсьюй установi Лiзинrодавець зобов'язусrься передати за зrодою банкiвсько1 
установи СВОI ЗО?ОВ ЯЗШПiЯ по кредиту ЛiЗЮiГООДержувачу. 

17.5. У раз, б~руrства Лiзингоодержувача, арешту чи конфiскацi1 йоrо майна, Предмет лiзmпу 
вщокремлюсrься вщ заrальноrо майна Лiзингоодержувача i пiдлягае повернеюпо Лiзингодавцю, який 
розпоряджасrься ним на власний розсуд. 

17.6. У вmщцку неплатоспроможностi Лiзингоодержувача, Лiзингодавець може вимаппи: 
достроково1 оплаm сум лiзингови:х платежiв за термiном погашеIПIЯ що минае, вилучити Предмет лiзmпу 
i одержаm всю_суму заб?рrованостi за лiзинrовими платежами i неустойку, розiрваm Доrовiр. У випадку, 
яюцо зазначеш плате>ю не покривають заподiяних Лiзинrодавцевi збиткiв, вiн може вимаппи rx 
вiдшкодування. Сума заборrованостi повинна буm виплачена протягом десяти банкiвськи:х днiв пiсля 
пред'явлеIПIЯ Лiзингодавцем вимоm про сплату. 

17. 7. У ci Додатки: до Договору пiд~шсанi обома Сторонами е йоrо невjд' емною частиною. 
17.8. Договiр може б~ змiнений або доповнений Сторонами в перiод йоrо дiУ на пiдставi взаемно1 

rшсьмовоУ зrоди Сторiн i при наявностi об' екгивни:х причин, а саме: змiна парамегрiв договору: тi що 
стосуються змiни С1])0ку лiзингу, суми лiзинrових платежiв, або iнших iстотни:х умов договору, що 
спричинили такi дn. Змiни до Договору повиннi бути попередньо погодженнi з банком, якому Предмет 
лiзинrу передано в заставу. 

17.9. Сторони домовились не застосовувати до своrх договiрни:х вiдносин положеIПIЯ Закону Укра'iни 
«Про оренду державного та комунального майна». 

17.10. У випадку змiни юридичноУ адреси або обслуговуючого банку Сторони зобов'язанi в 5-денний 
строк повiдомши про це одщ1 одного. 

17 .11. Bci повiдомлення за Договором будуть вважатися зробленими належним чином у 
випадку, якщо вони здiйсненнi у письмовiй формi та надiсланi рекомендованим листом, кур'ером, 
телеграфом, або врученнi особисто за зазначеними адресами сторiн. Датою отримавня таких 
повiдомлень буде вважатися дата Ух особистого вручения або дата поштового штемпеля вiддiлу 
зв 'язку одержувача. 

Повiдомлення вважаеться врученим, а Лiзингоодержувач вважаеться таким, що повiдомлений 
належним чином у випадку повернення повiдомлення вiдправниковi у зв' язку iз закiнченням 
термiну зберiгання, вiдсутнiстю адресата за вказаною адресою, вiдмовою адресата вiд одержання 
таз iнших причин, у день проставления вiдповiдноУ вiдмiтки вiддiлення поштового зв'язку. У разi 
неповiдомлення або неналежного повiдомлення Лiзингодавця про змiну адреси, лисw 
надсилаються Лiзингоодержувачу за останньою наданою адресою i вважаються врученими у 
вiдповiдностi до цього пункту. Крiм вчинення повiдомлень в порядку визначеному цим пунктом, 
Сторони зобов' язуються додатково всi повiдомлення за цим Договором надсилати вiдповiднiй 
Сторонi на електронну адресу, що визначена в пунктi 18 цього Договору. 

17.12. Пiдписанням цього Договору, Сторони: надають один одному право та згоду, безстроково, 
вiдповiдно до Закону УкраУни «Про захист персональних дани:х», отримувати, збирати, обробляти, 
рееструвати, накопичувати, зберiгати, змiнювати, поновmовати, викорисговувати i поширювати 
(розповсюджувати, передавати) iнформацiю, яка, вiдповiдно до вимог законодавства Укра'iни, становить 
персональнi данi. Використання i поширеIПIЯ iнформацiУ, що становить персональнi данi Сторiн 
здiйсшосгься викmочно в межах необхiдних для забезпечення дiяльностi та/або захисту ixнix iнтересiв. 
Сторони стверджують, що вся iнформацiя, що становить персональнi данi, надана Сторонами на законних 
пiдставах. 

17.13. Сторони погодили, що Лiзингоодержувач вiдкривш:: поточни:й рахунок в обслуговуючому 
банку, який фiнансуе дану угоду (про що буде додатково повiдомлено Лiзингоодержувача). 
Лiзингоджержувач зобов'язусrься забезпечувати на вiдповiдний рахунок у такiй банкiвськiй установi суму 
щомiсячни:х надходжень, яка буде не меmпою щомiсячного пшrгежу по Договору зriдно Додатку №2. 
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J~Ol 'OIIIPФIIIAIICOll()f'OJIIЗИIПYФЛ_• No __ 1tll\ «_ ~ ___ 202_ року . 

17.14. 1 tul-1 )tотв1р уюш,11с1111 й •1 урuхувш,ш,м Внугрiшнiх нравил на.дання послуr з фшансового 

нiз11111у. що ·штвср;~жс11i Рi111с11ш1м №! l /202 1 од~юособовоrо учасника ТОВ <<.Jll( «ATOH-XXI» 

нi;i 01 1ру;111я 2()21 1·хжу, ·1 що1ми Лi:1и11 rоо;,сржувас1 оз11айомJ1е11ий до уклад.ання цього Договору. 

17.15, Jli:lи111о(ЩСржущ1•1 11i;{1·всрджус, що перед ующr.1,аш-1ям цього Договору останнiй 

проiнформовани i,\ 111ю можт1вi вш1ют11i ри·11-11<и , що можугь впливати на цей Договiр фiнансового лhmпу. 

Лiзи111хюдсржув11чу ш1,1щ1ю шючнi 11риюш,11и змi11и розмiру перiодичних платежiв у разi змiни офiц
iйного 

курсу rpиuнi до itюзем1юУ вш1юти. 

17.16. До укла,1.1,сш1я ц1,ого Договору Лiзингодавець безош,атно надав ЛiзЮiгоодержувачу в 

11исьмовii,\ формi iнформацiю iз зазначенням дати та строку актуальностi iнформаuД, необхiдноУ для 

rюрiвняння рiз11их пропозицiй Лiзингодавця з метою прийняття ЛiзЮIГоодержувачем рiшення 
щодо 

укл~щення даного Договору. 

17.17. Сюрони дiй1Ш1и. згоди про вiдсутнiсть пiдстав та необхiдностi здiйснення нотарiального 

посвiдчеш1я цього Договору. 

18. JОРИЛИЧНI АДРЕСИ ТА БАНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH. 

ЛIЗИНГОЛАВЕПЬ 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

НIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ЛIЗИНГОНА КОМПАНIЯ «А TOH-XXI» 

03035, м. КиУв, вул. Сурикова, буд. 3, оф. №19 

тел.: (044)364-34-53 
п/р UA483052990000026004006214673, 

АТ КБ «ПРИВАТ БАНК», м. КиУв, МФО 305299 

код за €ДРПОУ: 37441008 
Iндивiдуальний податковий номер юридичноi' 

особи:374410026583 

Свiдоцтво про реестрацiю платника податку на 

додану вартiсть: № 200049535 

Платник податку на прибуток на загальних 

пiдставах 

Директор: 

e-mail: oradionenko@ukr.net, 
olergГa>,aton-Jeasing.com 

Любарець А.Ю. 

ЛIЗИНГООДЕРЖУВА Ч 

Оригiншz цього договору фiнаисового лiзиигу (Пр11мiр1111к Лiзингоодер:нсувач
а) отрим.ав: 

- 16 -
Л/ЗИНГОДЛШЩЬ ЛIЗИНГООДЕРЖУВА Ч 



доrов11> ФIНАН СОВОЮ JПЗИНrу Фд_• №_ вiд •-• _ 202_ року 

-
п/п Найменування 

,-

1 (1шймену8т1ю1 пш короткий onuc 
Предмету .Aiзitнгi;) 

~ 

r · Строк лiзинrу 

Сума лiзингових платежiв за договором 

Сума лiзингових платежiв в частинi 
вiдшкодування вартостi майна з ПДВ: 

Лiзинговий платiж (за мiсяць) в частинi 
вiдшкодування вартостi майна 

нараховуеться в сумi: 

ПДВ: 

Всього: 
Сума лiзингових платежiв в частинi 

сплати винагороди лiзингодавцю, без 
ПДВ: 

Лiзинговий платiж в частинi сплати 
винаrороди лiзингодавцю (за мiсяць) 

нараховуеться в сум~: 

ЛIЗИНГОДАВЕЦЬ 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
~ «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «А TOH-XXI» 

Директор: 

Любарець А.Ю. 

- 17 -~ 
ЛIЗИНГОДАВЕЦI, 

.........__ 

Додаток № 1 до договору фiнансового лiзингу 
ФЛ * № вiд «_ » ____ 202_року 

Кiлькiсть 
Цiна без Сума без 
ПДВ, грн. ПДВ,грн. 

Пiдсумок: 

ПДВ: 

До оплати: 

мiсяцiв 

грн . (з ПДВ) 

грн.(з ПДВ) 

грн. (без ПДВ) 

грн. 

грн. 

грн.(Без ПДВ) 

rрн. (без ПДВ) 

ЛIЗИНГООДЕРЖУВА Ч 

ЛIЗИНГООДЕРЖУВА Ч 



J(lll'OIJll'ФIIIЛ\IC()IIOtUJll ')ИIJ\y'ФJI • No оlд • -~---202_ року 

)(иr)аток N!!2 до до;,,нюру фi11а11сового02лiзингу . . 2 року 
Ф.11 • № шr> « » _____ -

(111111мс:11у8т11111. 11,п короткий оrшс Предмету лiзи11г~j) . •TI> 11~~\'Н J1i~1ш1 ·y (без 11; ~1~ - --н:1р 1·~1,;. 1 Jрсдмстн J 1iз и111 ·у (з 1 !{ ~13) _ - -,3 pi·1C1 Ь 
. • 1 11 

. -~~iзингових 11латежш r · l(tC11• · - - - --f{1 J1ь uo1·0 t1Jштежу 

(( )) 202__р. 

. ncpt -J!!111 ~ти лiзингових 

Залишок 

Г a<Jнi< с · 
Лiзинговi платежi 

Р · платеж1в 

1 
забор го ван ост 

~ 
Дата Вiдшкодування 

Винагорода Загальна 
i на кiнець 

nepioд платежу вартостi майна в т.ч. лiзингодавця (без сума до 
перiоду, грн. 

ПДВ, грн.: 
ПДВ), грн.: сплати, грн. 

L-----Г 2 
з 

4 5 6 
двансовий 
платiж 
~ 
L---z 
i--- 3 - 4 ,_..... 

5 - Всього за 
договором -

ЛIЗИНГОДАВЕUЬ 
ЛIЗИШ'ООДЕРЖУВА Ч 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «ATOH-XXI» 
Директор: 

Любарець А.Ю. 

~ - l 8 · 
Л\ЗИНГООДЕРЖУВА Ч 



/10Г081Р ФIHЛI-ICOIIOГO ЛIЗИНIУ ФЛ_• No __ вiд «_» --- 202- року 

Додаток №3 до договору фi11а11сового лiзuнгу 
ФЛ * № вiд « » _ ____ 202 _року 

Акт 

лриимаиия-передачi предмету лiзингу 
м. Киi·н « __ » ____ 202_ року 

ТОВАРИСГВО 3 ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВЩАЛЫПСГЮ «ШЗИНГОВА KOМIIAIШI «ATOH-XXI», код 
ЕДРПОУ 34.349201, надал:i ,Лiзингодавець», в особi директора Jhобарця Андрiя Юрiиовича, що дi€ на п:iдсrавi Статуrу, 
з од1 riei сюро11и, та 

(1-1лйменуВа1-11-1я лiзингоодержtJВача), надалi за тексrом - ,Лiзингоодержувач», в особi 
___________ (посада, ШБ особи, що пiдпиа1е догпВiр), який дi€ на пiдсrавi ____ _ (дою1мент (ти), що 
11iдтВерджtJе (ють) 110ВноВажен11я особи), з iI-шio"i сrорони, уклали цей Акт прий:мання-передачi пре.цме-ту лiзингу про 
насrупие: 

Пiз ингодавець переда€, а Пiз ингоодержувач ПDИЙ:Ма€: 
Предмет лiзингу, марка/модель 

Кра"iна виробництва: 

Рiк випуску (виробництва): 

Колiр 

Номер шасi(кузова, рами) 

Типпалива 

Об' €М двигуна ( см.куб) 

Комплектацiя Згiдно договору та/ або додатку 
до договору купiвлi продажу. 

Кmоч запаmовання ( основний ключ) 1 шт. (друтий: кшоч зали:шасrься 

у Jliзишодавця) 
Додатково передаегься: 

Свiдоцтво про реестрацiю предмеrу лiзингу 

Державний реестрацiйнiй Щ>Мер (2 шт.) 

Полiс обов'язковоrо страхувания цивiлыю-правовоУ 
вiдповiдальностi власни:кiв наземиих транспортних засобiв 
(копiя). 

Спецiальний знак до полiсу з €Вро протоколом ( оригiнал) 
* Поля та графи можtJmЬ бути эм~нен~ 8 эалежност~ О~д с11е~1иф~ка Предмеrпу лiлтzу. 

Мiсце передачi Предмета лiзишу: ____________________ _ 

При оглядi предмету (-iв) лiзинr-у недолiкiв не виявлено. 
Лiзингоодержувач не мае претензiй щодо якосri, комплекrnостi та технiчного сrану Предмеrу лiзингу 

Предмет лiзишу передаеrься в справному (робочому) станi та повнiсrю вiдповiдае 
технiко-економiчним показникам, визначеним у Замовленнi (додаrок No4 до Договору) 

ЛIЗИНГОДАВЕЦЬ ЛIЗИНГООДЕРжуВА Ч 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 
«ЛIЗИНГОВА КОМПАНШ «ATOH-XXI» 

Директор: Директор: 

Любарець А.Ю. 

- 19 -
ЛIЗИНl'ОДАВЕЦЬ 

ЛIЗИНГООДЕРЖУВА Ч 



1101·011," Ф11 rл.11со11ого mзи 
llry ФЛ_• №_ 11;11 ,,_ ., __ 202_ року 

ДодаmоJ< №4 до догоrюру фiшшсового лiзингу 

ФJ/_ *№ вiд ((_ » ____ 202_року 

ЗАМОВЛЕННЯ вiд « »,,--___ 2021 року 

до Договору фiнаr1совоrо лiзинrу ФЛ_ * №_ вщ «_» ____ 202_ року 

--- - -
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬ

НIСТЮ 
ЛJЗИНГОДАВЕЦЬ: «JПЗИНГОВА КОМПАНIЯ «ATOH-XXI» (код СДРПОУ 37441008) 

лосТАЧАЛl>НИК: 
Заз1шчаетьсл нтiмену8аннл rюстачалышКll разом з рекдiзи

тами дого8ор~j/коюпракпtу 

КIJ!1i8Ai Предмета AiЗUI-IZIJ 

,__ 

л,зинrоодЕРЖУВА ч: 
Зазнача~,ться особа лiзингоодерж~;Вача 

-

ЛI3ИНГОДАВЕЦЬ за заявкою ЛIЗИНГОДЕРЖУВ
А ЧА замовля€ у ПОСТ А ЧАЛЬНИКА: 

№ Найменvвання продукцii: 
Кiлъкiстъ 

НаймеиуВа1111л, 0111tc npe'iJмemy лiзингу 

1. Зазначаетьсл детальиа коммектацiл з ДогоВ
ору ку11iВлi-11родажу Предмету лiзингу. 1 

Загалъна сума з ПДВ (грн.): 
00 

Bapтim, замовлення буде оплачена ба
нюnським переказом. 

ЛJЗИНГОДАВЕЦЬ 
ЛIЗИНГООДЕРЖУВА Ч 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ 

«ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «А TOH-XXI» 

Директор: 

Любарсць А.10. 

ЛIЗИI IГО}(ЛВl·. 1 (1, 

-20-

ЛIЗИНГООДЕРЖУВА Ч 



доrо --- 202_ poJCY . IJIГФП·[ЛIICOUOГOJIIЗИllryФл_· № __ ,,iд « __ » ово фiна1-1сового лzзингу 
Додато1< №5 до дог 'РУ 202 року 
ФЛ_*№ __ вiд (( __ »_____ _ -

Перелiк цю . . л· л· нrодав докум_ент~о, яю IЗиигоодержуоач зобов'язаиий надати ~зи 
1_ Ко11iя стату,у 3 ус~ма змu-шми та доповненнями на да·rу подачi докуме11тiо; 
2. Кr,Пiя усmновчого договору :.i_ yciмa змi11ами та до110111-1ен11я:ми ЩI дату 11одачi докуме11тiо; 
3_ Копiя сuщоцт13а про рссстрац~ю юриди,u-ю'i особи/ Вил иска з Е:ДРПОУ; 

4_ Коп.iя дооiдюt 11Р0 ресстрацiю пiдприсмсп,а в органах статистики; 
Коп.iя свiдо1.fП!а ru1a·11-rи ка ПдВ/ сд~11101·0 податку; пате~пу; 

:: Коп.iя документа про рссс,_·рацu_о пiдпри€мства в податкооому opraнi (довiдка за формою 4-ОПП); 
Korri'i паспорта та ~е,пиф11<ац~~ноrо коду керiвника, уповноваженоrо пiдписувати угоди; 7

· Koпii' паспорта та щентиф~кащ~-юrо коду головного бухгалтера; . 
0 

• • • 
: : Koпii' паспорта та ще1пиф11<ац~_иноrо коду засновник.iв пiдприсмства доля в уста.оному фоНДI яких 10 ¾, i б1JJЪ~е, 
о Koпii' документ~в, що пщтверджують повноваження керiвника (накази про призначення, протоколи 1 · призначення/обраю-rя/контракт;); 
К п.iя наказу на призначею-1Я головного бухгалтера· . 11. 0 

· · · - · . ' · · ( наявносп) 12. Korri'i патенnв, ~щенз~и та п-~ до3в1ЛЪних документiв на право заиматись визначеними видами Д1ЯЛЬНОСП за · 
lЗ. Пратокол, що 1:щтверджус рШiення засновникiв/учаа-mхiв/власникiв про одержання майна в лiзинг; . _ 
14. Koпii' догово~!В оренди/пр_авовстановmоючих документiв, на площi, де здiйсюосться дiялънiсть, зДJисmоватиметься стоЯ}ll<ll/збер~гання авто~обmя. 
15. Лист повiдоldJiеННЯ про м~сце зберiгання об' скта (об' сктiв) лiзингу. 
16. лнкета mзингоотримувача. 

l7. заповнева Заяв~ на cr:i'axyв~ транспортного засобу (у випадку оренди автомобiлiв). 
18. Лист про ~ю~/ вщсугшсть змiн в установчих документах. . 
19. Кварталыu зв~~ ~исмства за 5 останнi звiтнi перiоди (поквартально) (баланс, звiт про фiнансою резулътати). 
20. Звiт про власнии каштал на 0~о звiтну даrу (для акцiоверни:х товариств); 
21. Розmифровка основ~х засобш станом на 1-е число поточного мiсяця (у розрiзi основних груп). 
22. Розmифровка залишюв готово'i продукцfi (товарiв) i матерiальних запасiв на перше число поточного мiсяця; . 
23. Розmифровка дебiторсько'i заборгованостi на останн,о зВiтну дату iз зазначенням дати виникнення, суми та 0_чи<УВ~ 

да'I)' погашения. Вказати 5-7 найбiлъm вагомих дебiторiв, iнших вюnочити в строку «lншi». Загальна сума деб1торсько1 
заборrованостi за наданою розmифровкою повmша сп.iвпадати iз балансом на вiдповiдну даrу (Сума строк балансу 160 
«Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» та 210 «hппа поточна дебiторська заборгованiсть»); 

24. Розmифровка кредиторсько'i заборгованостi ва останню з8iтну дату iз зазначенням дати вини:кнення, суми та очiкувану 
даrу погаmеШIЯ. Вказати 5-7 найбiлъm вагомих кредиторiв, iнших вюnочити в строку «lJ.mri». Загальна сума кредиторсько'i 
заборrованостi за наданою розmифровкою повmша сп.iвпадати iз балансом на вiдповiдну даrу ( сума строк балансу 530 
«Кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги» та 610 «Iнmi поточнi зобов'язання »); 

25. Довiдка про рух коmтiв по всi.х банкiвських рахун:ках за останнi 12 мiсяц.iв наданих з обслуговуючих банкiв. На 
попередньому етапi розгляду заявки надасться довiдка пiдписана керiвником пiдприсмства про рух коmтiв по всiм 
банкiвсъким рахункам, пiОIЯ пiдписання лiзингово'i угоди та сшrати попереднього платежу необхiдно надати довiдку з 
обслуговуючих баю<iв. 

26. Довiдки з банкiв (пiдписанi уповноваженими особами вiдповiдних банкiв) про наявнiсть (вiдсугнiсrь) прострочено'i 
кредитно'i заборгованостi при наявностi непогаmени:х кредитiв в iнших кредитно--фiнансових установах; 

27. у випадку наявностi поточних короткострокових чи довгострокових банкiвсъких кредитiв, договорiв товарного креДИ'I)', 
фiнансового чи оперативного лiзингу вказати графiки погашения основно'i частини креди,у/лiзингу, а також 
розшифрувати об'скт застави (надати копfi кредитних угод та договорiв застави). В випадку наявностi овердрафту вказати 
на яких умовах i в яких розмiрах вiн отримусrься (надати копiю договорiв овердрафrу) . 

28. Оборотньо--сальдовi вiдомостi по рахунках 31 (в розрiзi ваmот) та 70 рахункiв за останнi 6 мiсяцiв, помiсячно, засвiдчений 
уповноважениии особами позичальника та скрiплений печаткою позичалыrика; 

29. Копu дiючих договорiв, контрактiв, угод на реалiзацiю товарiв, послуг, робiт за останнi перiоди (2-3 од.) по основним 
покупцям та постачальнихам. 

Yci копil докуменriв повинн~ буrи засвiдченi пiдписом керiвника та печаткою пiдпри€мсrва. Перелiк докуменriв 
може поповнюватись в поо11ес1 uозrляТIV заявки. 

ЛIЗИНГОДАВЕЦЬ ЛIЗИНГООДЕРЖУВА Ч 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВЩПОВЩАЛЬНIСТЮ 
«ЛIЗИIП'ОВА КОМПАНIЯ «А TOH-XXI» 

Директор: 

Любарець А.Ю. 

- 2 1 -
ЛIЗИНГОДЛВЕЦЬ ЛIЗИНГООДЕРЖУВА Ч 
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