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1. ЗАГ АЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Внутрiшнi правила надання послуг з фiнансового лiзингу ТОВАРИСТВОМ З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «ATOH-XXI» (далi -
Правила) розробленi вiдповiдно до Конституцii" Украi"ни, Господарського кодексу Украi"ни, 
Цивiльного кодексу Украi"ни, Закону Украi"ни «Про фiнансовi послуги та державне 
регуmовання ринкiв фiнансових послуг», Закону Украi"ни «Про фiнансовий лiзинг», 
Положения про визначення умов провадження дiяльностi з падания фiнансових послуг, 
здiйснення яких потребуе вiдповiдноi" лiцензii: (лiцензiйних умов), затверджене постановою 
Правлiння Нацiонального банку Украi:ни вiд 30 березня 2021 року №27, Положения про 
надання послуг з фiнансового лiзингу юридичними особами - суб'ектами господарювання, 
якi за своi:м правовим статусом не е фiнансовими установами, затвердженого 
розпорядженням Державноi" кoмici'i з регулювання ринкiв фiнансових послуг Украi:ни вiд 22 
сiчня 2004 року № 21 , нормативно-правових актiв Нацiональноi" кoмici'i, що здiйснюе 
державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, Нацiонального банку Укра'iни, 
чинного законодавства Укра'iни та Статуту ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЛIЗИНГОВА КОМПАНIЯ «ATOH-XXI» (далi - Товариство, 
Лiзингодавець). 

1.2. Цi Правила визначають порядок та особливостi надання послуг з фiнансового 
лiзингу, порядок здiйснення внутрiшнього контролю за наданням послуг з фiнансового 
лiзингу, порядок облiку укладених та виконаних договорiв фiнансового лiзингу та порядок 
подання звiтностi до органу, який здiйснюе державне регулювання ринкiв фiнансових 
послуг, вiдповiдальнiсть посадових осiб та працiвникiв, до службових (посадових) обов'язкiв 
яких належать безпосередня робота з лiзингоодержувачами, укладання та виконання 
договорш. 

1.3. Правила е обов'язковими до застосування усiма посадовими особами та 
працiвниками Товариства, якi беруть участь у наданнi послуг з фiнансового лiзингу. 

1.4. Виконуючи цi Правила, Товариство, крiм зазначених в п. 1.1 цих Правил 
нормативно-правових актiв, повинно керуватися вимогами Закону Укра'iни «Про запобiгання 
та протидiю легалiзацii: (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансування 
тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi: масового знищення», Положения про 
здiйснення установами фiнансового монiторингу, затвердженого постановою Правлiння 
Нацiонального банку Украi"ни № 107 вiд 28 липня 2020 року та iнших нормативно-правових 
актiв у сферi запобiгання та протидii: легалiзацii" (вiдмиванню) доходiв, одержаних злочинним 
шляхом, фiнансування тероризму та фiнансуванню розповсюдження зброi" масового 
знищення. 

1.5. У цих Правилах наведенi нижче термiни вживаються в такому значеннi : 
1.5.1. Договiр фiнансового лiзингу - договiр, за яким надаються послуги з 

фiнансового лiзингу; 
1.5.2. Лiзингодавець - юридична особа, яка набула у встановленому законом порядку 

право надавати послуги з фiнансового лiзингу i на пiдставi договору фiнансового лiзингу 
передае лiзингоодержувачу у володiння та користування об'ект фiнансового лiзингу; 

1.5.3. Лiзингоодержувач- фiзична особа, фiзична особа - пiдприемець або юридична 
особа, яка вiдповiдно до договору фiнансового лiзингу отримуе вiд лiзингодавця об'ект 
фiнансового лiзингу у володiння та користування; 

1.5.4. Продавець (постачальник) - фiзична особа, фiзична особа - пiдприемець або 
юридична особа, в якоi" лiзингодавець набувае у власнiсть майна (об'ект фiнансового 
лiзингу) для подальшоi" передачi лiзингоодержувачу на пiдставi договору фiнансового 
лiзингу; 
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1.5.5. Фiнансовий лiзинг - вид правових вiдносин , за як.ими лiзявгодавець 
зобов' язусrься вiдп?вiдно до договору фiнансового лiзингу на строк та за плату, визначенi 
таким договором, передати лiзингоодержувачу у володiння та користування як об' а..~ 
фiнансового лiзингу майно, що належить лiзингодавцю на правi власностi та набуге ним без 
попередньоi домовленостi iз лiзивгоодержувачем, або майно, спецiально придбаве 
лiзивгодавцем у продавця (постачальника) вiдповiдно до вставовлених лiзив:гоодержувачем 
специфiкацiй та умов, та якi передбачають наявнiсть хоча 6 однiЕ:i з ознак фiнансовоrо 
лiзингу, встановлених Законом Украiни «Про фiнансовий лiзинг»; 

1.5.6. Об' ект фiнансового лiзингу - майно, визначене iндивiдуальними ознаками, що 
вiдповiдае критерi~ основних засобiв вiдповiдно до законодавства, не заборонене законом 
до вiльноrо обiгу на ринку i щодо передачi якого в лiзинг законом не встановлено обмежень. 
Не можуrь бути об'ектами фiнансового лiзингу земельнi дiлянки, iнmi природнi об'екти та 
об ' екти, визначенi частиною другою статтi 3 Закону Украiни «Про оренду державного та 
комунального майна»; 

1.5.7. Лiзинговi платежi - платежi, належнi до сплати за договором фiнансового 
лiзингу, до складу яких включаються: 

1) сума, що вiдшкодовуе частину вартостi об'екта фiнансового лiзиmу; 
2) винагорода лiзингодавцю за отриманий у фiнансовий лiзинг об'ект фiнавсового 

лiзингу; 

3) iншi складовi, зокрема платежi та/або витрати, що безпосередньо пов'язанi з 
виконанням договору фiнансового лiзиmу та передбаченi таким договором. 

1.6. Iншi термiни, якi використовуються в цих Правилах, застосовуються вiдповiдно 
до Закону Украiни «Про фiнансовий лiзинг», Закону Украiни «Про фiнансовi послуги та 
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг» та iнших актах законодавства. 

1. 7. Лiзинг вважаеться фiнансовим, у разi якщо до лiзингоодержувача переходять yci 
ризики та винагороди (вигоди) щодо користування та володiння об'ектом фiнансового 
лiзингу, за умови додержання хоча б однiеi з таких ознак (умов): · 

1) об' ект фiнансового лiзиmу передасrься на строк, протягом якого амортизуеться 
не менше 7 5 вiдсоткiв його первiсноi вартостi, а лiзингоодержувач зобов' язаний на пiдставi 
договору фiнансового лiзингу або iншого договору, визначеного договором фiнансового 
лiзингу, протягом строку дii договору фiнансового лiзиmу придбати об'ект фiнансового 
лiзингу з подальшим переходом права власностi вiд лiзингодавця до лiзивгоодержувача за 
цiною та на умовах, передбачених таким договором фiнансового лiзингу або iншим 
договором, визначеним договором фiнансового лiзиmу; 

2) сума лiзингових платежiв на момент укладення договору фiнансового лiзингу 
дорiвнюе первiснiй вартостi об'екта фiнансового лiзингу або перевищуе Гi; 

З) балансова (залишкова) вартiсть об'екта фiнансового лiзингу на момент закiнчення 
строку дii договору фiнансового лiзингу, передбаченого таким договором, становить не 
бiльше 25 вiдсоткiв первiсноi вартостi (цiни) такого об'екта фiнансового лiзингу станом на 
початок строку дii договору фiнансового лiзингу; . 

4) об'ект фiнансового лiзингу, виготовлений на замовлення лiзингоодержувача, шсля 
закiнчення дii договору фiнансового лiзингу не може бути використаний iншими особами, 
крiм лiзингоодержувача, зважаючи на його технологiчнi та якiснi характеристики. 

2. ОСОБЛИВОСТI ТА ПОРЯДОК ПАДА1П1Я ПОСЛУГ З ФIНАНСОВОГО 
JПЗИНГУ 

2.1. Послуги з фiнансового лiзингу надаються за мiсцезнаходженням Товариства. 
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2.2. Порядок надання Товариством послуг з фiнансового лiзингу здiйснюсrься у 
порядку, встановленому цими Правилами , iншими внутрiшнiми правовими актами 
Товариства, з урахуванням вимог законодавства Укра"iни, яким регламентовано даний вид 
фiнансово"i послуги та здiйсюосться шляхом у1шадення договору фiнансового лiзингу. 

2.3. Визначенш1 Товарист1юм можливостi укладення договору фiнансового лiзингу 
здiйснюсться на пiдставi вiдповiдного запиту (заяви) лiзингоодержувача, у тому числi 3 
використанням засобiв дистанцiйного зв'язку. 

2.4. До укладення договору фiнансового лiзингу Товариство проводить належну 
перевiрку лiзингоодержувача, оцiнюс фiнансову спроможнiсть лiзингоодержувача, 
враховуючи, зокрема, строк фiнансового лiзингу, вартiсть об'екта фiнансовоrо лiзингу, 
доходи лiзингоодержувача та мету отримання у володiння та користування об'екта 
фiнансового лiзингу, дiлову репутацiю лiзингоодержувача, проводить юридичний аналiз 
наданих лiзингоодержувачем документiв на предмет правосуб'сктностi лiзингоодержувача i 
повноважень органiв управляння лiзингоодержувача (для юридичноУ особи) та вчиняе iншi 
дiУ, якi необхiднi для прийняття рiшення про укладення договору фiнансового лiзингу. 

2.5. Процедури, передбаченi п. 2.4 цих Правил, здiйснюються Товариством на 
пiдставi наданих лiзингоодержувачем документiв та вiдомостей про себе, зокрема, 
документiв та iнформацi"i, якi передбаченi внутрiшнiми правовими актами Товариства (з 
питань фiнансового монiторингу, оцiнки фiнансового стану лiзингоодержувачiв та iншими 
внутрiшнiми документами) або вимагаються згiдно iз законодавством, та (за необхiдностi) на 
пiдставi iнформацiУ, отриманоУ з iнших джерел вiдповiдно до законодавства. 

У разi ненадання лiзингоодержувачем документiв чи вiдомостей про себе та/або свiй 
фiнансовий стан, що вимагаються згiдно iз законодавством та/або внутрiшнiми документами 
лiзингодавця, Лiзингодавець вiдмовляе такому лiзингоодержувачу в укладеннi договору 
фiнансового лiзингу. 

2.6. Рiшення про укладення договору фiнансового 
уповноваженим органом Товариства вiдповiдно до положень 

лiзингу приймаеться 
Статуту Товариства та 

законодавства. 

2.7. Перед укладенням договору фiнансового лiзингу Товариство повiдомляе 
лiзингоодержувача 'у письмовiй або електроннiй формi iнформацiю, у тому числi шляхом 
надання лiзингоодержувачу доступу до такоУ iнформацi:i на власному веб-сайтi, перелiк яко:i 
передбачений ч. 2 ст. 12 Закону УкраУни «Про фiнансовi послуги та державне регулювання 
ринкiв фiнансових послуг». 

Товариство одержуе вiд лiзингоодержувача письмове 
ознайомлення з вказаною iнформацiею шляхом вказiвки про це в 
лiзингу. 

пiдтвердження про 
договорi фiнансового 

2.8. Договори фiнансового лiзингу повиннi вiдповiдати вимогам Цивiльного кодексу 
УкраУни, Господарського кодексу УкраУни, Закону Укра:iни «Про фiнансовi послуги та 
державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», Закону Укра:iни «Про фiнансовий 
лiзинг», Закону Украi·ни «Про захист прав споживачiв» та iнших законодавчих актiв. 

2.9. Договiр фiнансового лiзингу укладаеться в письмовiй формi. 
Договiр фiнансового лiзингу не пiдлягае нотарiальному посвiдченню, крiм випадкiв, 

встановлених законом або домовленiстю сторiн. 
Договiр фiнансового лiзингу транспортного засобу за участю фiзичноУ особи 

пiдлягае нотарiальному посвiдченню на вимогу однiеУ iз сторiн такого договору. 
Для укладення договору фiнансового лiзингу з лiзингоодержувачем - фiзичною 

особою, яка перебувае у шлюбi, Товариство повинне отримати вiд такоУ особи письмову 
згоду i"i подружжя на укладення такого договору. 
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2.1 О. Договiр фiнансового лiзингу повинен мiстити: 
1) назву документа; 
2) назву, адресу та реквiзити Товариства; 
3) вiдомостi про лiзингоодержувача, який 

iм'я, по батьковi , адреса проживания - для 
мiсцезнаходження - для юридичноi' особи; 

4) найменування фiнансовоi' операцii'; 

отримуе фiнансову послугу: прiзвище, 
фiзичноi' особи, найменування та 

5) розмiр фiнансового активу, зазначений у грошовому виразi, строки йога внесения 
та умови взаеморозрахункiв; 

6) строк дii' договору; 
7) порядок змiни i припинення дii' договору; 
8) права та обов'язки сторiн, вiдповiдальнiсть сторiн за невиконання або неналежне 

виконання умов договору; 

9) пiдтвердження, що iнформацiя, зазначена в частинi другiй ст. 12 Закону Украi'ни 
«Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг», надана 
лiзингоодержувачу; 

1 О) обов'язкове посилання на цi Правила; 
11) iншi умови за згодою сторiн; 
12) пiдписи сторiн. 
2.11. Крiм вимог, зазначених в пунктi 2.1 О Правил, договiр фiнансового шзингу 

повинен мiстити: 

1) найменування та апис об'екта фiнансового лiзингу iз зазначенням iндивiдуальних 
ознак, що дають змогу йога чiтко iдентифiкувати. У разi якщо на день пiдписання договору 
фiнансового лiзингу виробництво об'екта фiнансового лiзингу, що € предметом такого 
договору, не завершено та/або йога iндивiдуальнi ознаки невiдомi, такий договiр мае мiстити 
посилання на документ та/або додаткову угоду, в якiй визначенi iндивiдуальнi ознаки такого 
об'екта; 

2) строк, на який лiзингоодержувачу надаеться право володiння та користування 
об'ектом фiнансового лiзингу; 

3) строк передачi об'екта фiнансового лiзингу лiзингоодержувачу; 
4) порядок та графiк сплати лiзингоодержувачем лiзингових платежiв, який мiстить 

загальну суму, що пiдлягае сплатi, розмiр, строки та кiлькiсть таких платежiв (у тому числi 
авансового платежу), iнших платежiв, що безпосередньо пов'язанi з виконанням договору 
фiнансового лiзингу; 

5) розмiр, порядок розрахунку та умови сплати додаткових платежiв i комiсiй (за 
наявностi), пов'язаних з укладенням, виконанням, змiною та розiрванням договору 6 
фiнансового лiзингу, достроковим викупом об'екта фiнансового лiзингу, а також порядок 
змiни та/або iндексацii' таких платежiв; 

6) положения щодо необхiдностi укладення договорiв щодо послуг третiх осiб (за 
наявностi), у тому числi щодо страхування об'екта фiнансового лiзингу та/або ризикiв, 
пов'язаних з виконанням договору фiнансового лiзингу, та визначення особи, зобов'язаноi' 
здiйснити страхування. 

У договорi фiнансового лiзингу можуть бути зазначенi iншi умови за домовленiстю 
сторiн. 

2.12. При укладеннi договору фiнансового лiзингу сторони можуть визначати змiст 
договору на основi примiрного договору Товариства, при цьому сторони мають право за 
взаемною згодою змiнювати окремi умови, передбаченi примiрним договором, або 
доповнювати його змiст. 
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2.13. Лiзингодавець мае право : 
1) iнвестувати у придбання об 'екта фiнансового лiзингу власнi та/або залученi кошти 

з урахуванням вимог, встановлених законом та нормативно-правовими актами органiв, що 
здiйснюють державне регулювання ринкiв фiнансових послуг; 

2) здiйснювати перевiрки дотримання лiзингоодержувачем умов володiння та 
користування об 'ектом фiнансового лiзингу, його утримання та експлуатацii'; 

3) У випадках, передбачених законом та/або договором фiнансового лiзингу, 
вiдмовитися вiд договору фiнансового лiзингу, стягнути з лiзингоодержувача несплаченi 
лiзинговi платежi, термiн сплати яких настав на дату такоi' вiдмови, вимагати повернення 
об 'екта фiнансового лiзингу та у разi невиконання лiзингоодержувачем обов'язку щодо 
повернення об 'екта фiнансового лiзингу - сплати неустойки у розмiрi, встановленому 
договором фiнансового лiзингу, за володiння та користування об'ектом фiнансового лiзингу 
за час прострочення повернення об'екта фiнансового лiзингу, якщо iнший розмiр неустойки 
не визначений договором фiнансового лiзингу; 

4) стягувати з лiзингоодержувача прострочену заборгованiсть вiдповiдно до умов 
договору фiнансового лiзингу та законодавства; 

5) вимагати вiд лiзингоодержувача вiдшкодування збиткiв, у тому числi оплати 
ремонту, вiдшкодування витрат на ремонт об'екта фiнансового лiзингу, та/або сплати iнших 
платежiв, безпосередньо пов'язаних з виконанням договору фiнансового лiзингу, вiдповiдно 
до умов такого договору та законодавства; 

6) вимагати повернення об'екта фiнансового лiзингу у разi невиконання 
лiзингоодержуваче~ чи особою, яка отримала об'ект фiнансового лiзингу вiд 
лiзингоодержувача вiдповiдно до Закону Украi'ни «Про фiнансовий лiзинг», обов'язку щодо 
належного використання об'екта фiнансового лiзингу за договором фiнансового лiзингу; 

7) вимагати усунення будь-яких порушень, що призвели до обмеження права 
власностi лiзингодавця на об'ект фiнансового лiзингу; 

8) у разi вiдмови лiзингодавця вiд договору фiнансового лiзингу та неповернення 
лiзингоодержувачем об' екта фiнансового лiзингу на вимогу лiзингодавця в термiни, 
передбаченi договором фiнансового лiзингу, вимагати дострокову сплату розмiру всiх 
майбутнiх лiзингових платежiв в частинi оплати вартостi об'екта фiнансового лiзингу, якщо 
iнше не передбачено договором фiнансового лiзингу та/або законодавством. 

Лiзингодавець зобов'язаний: 
1) у передбаченi договором фiнансового лiзингу строки передати лiзингоодержувачу 

об'ект фiнансового лiзингу у станi, що вiдповiдае призначенню такого об'екта та умовам 
договору фiнансового лiзингу; 

2) попередити лiзингоодержувача про всi права третiх осiб на об'ект фiнансового 
лiзингу, всi вiдомi йому особливi властивостi та недолiки об'екта фiнансового лiзингу, що 
можуть становити небезпеку для життя, здоров' я, майна лiзингоодержувача чи iнших осiб 
або призводити до пошкодження самого об'екта фiнансового лiзингу пiд час володiння 
та/або користування ним; 

3) вiдшкодовувати лiзингоодержувачу витрати на полiпшення об'екта фiнансового 
лiзингу, що здiйсненi за письмовою згодою лiзингодавця та не можуть бути вiдокремленi вiд 
об'екта фiнансового лiзингу без заподiяння йому шкоди; 

4) прийняти об'ект фiнансового лiзингу у разi розiрвання договору фiнансового 
лiзингу, якщо iнше не передбачено договором фiнансового лiзингу. 

Лiзингодавець може мати також iншi права та обо в' язки вiдповiдно до умов 
договору фiнансового лiзингу та законодавства. 
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2.14. Лiзинrоодержувач мае право: 
. 1] вибрати об'ект фiнансовоrо лiзинrу, що належить лiзинrодавцю на правi власностi 
1 набутии ним без попередньо'i домовленостi з лiзинrоодержувачем, та/або встановити 
специфiкацi~~ об'скта фiнансовоrо лiзинrу i доручити вибiр такого об'скта лiзинrодавцю; 

2) в~дмовитися вiд прийнятrя об 'екта фiнансовоrо лiзингу, що не вiдповiдае 
встановленим договором фiнансовоrо лiзинrу умовам, специфiкацiям; 

3) вимаrати розiрвання договору фiнансовоrо лiзинrу або вiдмовитися вiд такого 
договору У випадках, передбачених договором фiнансового лiзинrу та законодавством; 

4) вимаrати вiд лiзинrодавця вiдшкодування збиткiв, завданих невиконанням або 
неналежним виконанням договору фiнансовоrо лiзинrу лiзингодавцем; 

5) оскаржити в судi односторонне розiрвання договору фiнансовоrо лiзинrу 
лiзинrодавцем та повернення об' екта фiнансового лiзингу на пiдставi виконавчоrо напису 
нотарiуса, вимаrати повернення об'екта фiнансового лiзинrу i вiдшкодування збиткiв, 
завданих вилученням такого об'екта. 

Лiзингоодержувач зобов'язаний: 
1) У разi якщо об'ект фiнансового лiзингу вiдповiдае встановленим договором 

фiнансового лiзингу умовам та специфiкацiям, прийняти такий об'ект, володiти та 
користуватися ним вiдповiдно до його призначення та умов договору фiнансового лiзинrу; 

2) вiдповiдно до умов договору фiнансового лiзингу своечасно та в повному обсязi 
виконувати зобов'язання щодо утримання та експлуатацii' об'екта фiнансового лiзинrу, 
пiдтримувати його у справному станi; 

3) своечасно сплачувати передбаченi договором фiнансового лiзингу лiзинговi та . . . 
1нш1 платеж~; 

4) надавати лiзингодавцю доступ до об'екта фiнансового лiзингу i забезпечувати 
можливiсть здiйснення перевiрки умов його використання, експлуатацii' та утримання у 

порядку та на умовах, передбачених договором фiнансового лiзингу; 

5) письмово повiдомляти лiзингодавця про всi випадки виявлення несправностей 
об'екта фiнансового лiзингу, його поломок або збоi'в у роботi протягом строку дii' договору 

фiнансового лiзингу, а у випадках та строки, передбаченi таким договором, - також i 
продавця (постачальника) такого об'екта; 

6) письмово повiдомляти лiзингодавця про порушення строкiв проведения або 
непроведення поточного чи сезонного технiчного обслуговування, а про будь-якi iншi 

обставини, що можуть негативно позначитися на станi об'екта фiнансового лiзинrу, -
негайно, але не пiз:{{iше наступного робочого дня пiсля дня настання зазначених обставин, 

подiй чи фактiв, якщо iнше не встановлено договором фiнансового лiзингу; 

7) у разi дострокового розiрвання договору фiнансового лiзингу повернути об'ект 
фiнансового лiзингу у станi, в якому його було прийнято у володiння та користування, з 

урахуванням нормального зносу, або у станi, визначеному договором фiнансового лiзинrу та 

супровiдною документацiею на об'ект фiнансового лiзингу; 

8) дотримуватися умов договорiв страхування об'екта фiнансового лiзингу; 
9) надавати лiзингодавцю за його запитом iнформацiю та документи щодо свого 

фiнансового стану . та змiсту дiяльностi у порядку та строки, визначенi договором 

фiнансового лiзингу та/або законодавством; 

10) у разi тимчасовоi' державноi' реестрацi'i об'екта фiнансового лiзингу за 

лiзингоодержувачем у разi дострокового розiрвання договору фiнансового лiзингу зняти 

такий об'ект з облiку та передати лiзингодавцю реестрацiйнi документи на об'ект 

фiнансового лiзингу. 
Лiзингоодержувач може мати також iнmi права та обов'язки вiдповiдно до умов 

договору фiнансовоrо лiзинrу, Закону Украi'ни «Про фiнансовий лiзинг» та нормативно

правових актiв, що реrулюють вiдносини фiнансового лiзинrу. 
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2.15. Лiзинrооде б' ф ·нан . . ржувач протягом усьоrо часу перебування о екта 1 совоrо 
шзинrу в йоrо волод1нн 1· . . . v • й . . га користуванн~ повинен пщтримувати иоrо у стаю, в якому ого 
прийнято вщ _ Лlзинrодавця , з урахуванням нормального зносу, або у станi , визначеному 
д?говором_ ф1нансовоrо лiзинrу та супровiдною документацiею на об'ект фiнансового 
шз,инrу. Л_пинrоодерж~вач протяrом строку фiнансовоrо лiзинrу несе витрати на утримання 
об н.-га ф~нансового тзинrу, пов'язанi з йоrо експлуатацiею, технiчним обслуrовуванням, 
ремонтом. 

. . 2. \ 6. Вiд~туплення права вимоги за договором фiнансового лiзинrу здiйснюсrься 
вщпошдно до ц~в~льного законодавства з урахуванням особливостей, встановлених Законом 
Украiни «Про ф1нансовий лiзинr» . 

Лiзинrодавець, який вiдступив право вимоrи за договором фiнансового лiзинrу 
новому кред~тору, зобов'язаний у спосiб, передбачений договором фiнансового лiзинrу, 
письмово повщомити лiзингоодержувача про факт такого вiдступлення. 

3. ПОРЯДОК ОБЛIКУ ТА ЗБЕРIГ А1П1Я ДОГОВОРIВ ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ 
ТА IНШИХ ДОКУМЕНТIВ, ПОВ'ЯЗАНИХ З НАДАННЯМ ПОСЛУГ 

ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ 

3 .1. Документи, пов'язанi з наданням послуг фiнансового лiзингу: 
- договори фiнансового лiзингу та додатки до них ( специфiкацiI, графiки лiзингових 

платежiв, акти приймання-передачi предмету лiзингу та iншi додатки); 
- документи, що отриманi вiд клiента для проведения Товариством аналiзу 

фiнансового стану, дiловоI репутацiI клiента, юридичного аналiзу на предмет 
правосуб'ектностi клiента i повноважень органiв управляння клiента (для юридичноI особи); 

- документи щодо належноI перевiрки клiента та iнmi документи, створенi 
Товариством як суб'ектом первинного фiнансового монiторингу; 

- iншi документи, якi стосуються дiлових вiдносин з клiентом. 
3.2. Товариство зберiгае документи, пов'язанi з наданням послуг фiнансового 

лiзингу, не менше п'яти рокiв пiсля припинення дiлових вiдносин з клiентом (крiм 
договорiв ), а договори фiнансового лiзинrу - протягом п'яти рокiв пiсля припинення 
зобов'язань за договором . Додатки до договорiв фiнансового лiзингу зберiгаються разом з 
вiдповiдними договорами. 

3.3. Облiк договорiв фiнансового лiзингу здiйснюсrься шляхом ведения Товариством 
журналу облiку укладених та виконаних договорiв . Вiдповiдальний працiвник за ведения 
вказаного журналу призначаеться наказом директора Товариства. 

3.3.1 Журнал облiку укладених та виконаних договорiв ведеться в хронологiчному 
порядку та мiстить таку iнформацiю : 

а) номер запису за порядком; 

б) дату i номер укладеного договору; 
в) по вне найменування юридичноI особи шзингоодержувача або прiзвище, iм'я, 

побатьковi фiзичноI особи лiзингоодержувача; 
r) iдентифiкацiйний код за €ДРПОУ або реестрацiйний номер облiковоI картки 

платника податкiв лiзингоодержувача; 
r) розмiр фiнансового активу в грошовому виразi (тис. грн.); 
д) дати закiнчення дiI договору. 
3.3.2. у разi необхiдностi Товариство може доповнити журнал облiку укладених га 

виконаних договорiв додатковою iнформацiею. 
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3.3 .3 Жнжа:, oб1i1n1 · т 
. ,t.л, · • -J уJС:1аденн.х та внконан-нх договор1в ведеться овариством в 

е:аатрою11Ji 'i"-'i))f i ·1 .,,.;:;:_ · · фо ·- · · 
. >OU\;sf/C<feнНJLч МОЖ.11ИВОС11 розкритrя 1Н рмацн ВI.ДIЮВIДНО до 

1aIOJt0,1ШiC"JЫ :' краiнн . 1 оварнство lабе1лечус зберiгання електронноi форми журналу таким 
чнно.w , щоб ~.аоезнечи-n, ••о= • · · ·· · фо ·- · 

" •" ,,,, , .. .Аив1стъ ВJДНовлення втрачено1 ш рмацн у раз1 виникнення 

бу;u,.- 11кю; обставнн неnсреборноi сн:1и . 

, 3.4, Контро:,ь Фаю'Нчноrо внконання доrоворi в фiнавсового лiзннrу передбачае 
~:нк m-ри.м,аних ~шовнх коuлiв вiд лiзинrоодержувача з використанняы pericтpiв 

orxra:nepcыюro об;11ху ~кремо за вiдшкодуванням вартостi предмету лiзинrу, винагородн 

:11зннrо1.ш1щя , вн :rрат та 1нш~ нарахувань зriдно з умовами договору фiнавсового лiзингу
. 

3.5. _Договори ф,~а~iсо~го шзинrу з часу укладення i до передачi ix в архiв Товариства 

·юерн-аюrься 1а м,сцем 1 х формування в справах. 

. 3.6. З м;1'ою ~печения збере-ження договорiв фiнавсового лiзинrу справи 

-юер1rакm..ся в роооч.их прим1щеннях у металевих mафах, що зачиняються. 

3.7. Документи, створенi за допомоrою персонального комп'ютера, зберirаються на 

заrальних лiдставах. 

3.8. Вндача доrоворiв фiнавсового лiзинrу у тимчасове користування стороннiм
 

особа..ч та установам здiйснюсrъся з дозволу директора Товариства. Про видачу
 договору 

фiнансового лiзинг:r робиться запис у вiдповiдному журналi, в якому зазначаеться номер 

договору, дата його укладання., а також кому договiр виданий, дата його повернення; в 

журн.ал i також передбачаються графи для пiдписiв про одержання i прийняття 

доrоворiв/слрав. 

3.9. У виняткових випадках допускасгься вилучення договору фiнансового лiз
инrу з 

дозволу директора Т овариства з обов'язковим залишенням у справi засвiдченоi копii 

договору. 

3 .1 О. Визначення документiв для знищення проводиться на пiдставi вiдповiдн
ого 

опису документiв, який складасrься структурним пiдроздiлом Товариства, що 

вiдrювiдальний за супроводження договорiв, а знищення провод
иться пiсля затвердження 

вказаноrо опису директором Товариства. 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРIШНЪОГО КОНТРОJПО ЗА НАДАНН
ЯМ 

ПОСЛУГ З ФIНАНСОВОГО JПЗИНГУ 

4.1 . Товариство запроваджуе систему внутрimнього контроmо, адекватну хара
ктеру 

та масштабу i"i дiяльностi, метою якоi е перевiрка того, що операцii здiйс
нюються лише у 

суворiй вiдповiдностi до законодавства Украiни, статуту Товариства, цих Правил та 

внутрiшнiх документiв Товариства. 

4.2. Внутрiшньому контроmо пiдлягають: 
- наданi Товариством фiнансовi послуги; 

- операцii, вчиненi на виконання укладених договорiв; 
. 

- внутрiшня та зовнiшня звiтнiсть Товариства, адекватнiсть вiдображення рез
ультапв 

Товариства; 
. . 

_ органiзацiя та ведения бухгалтерського та управшнського . обшку, а також 

вiдловiднiсть метi та завданням дiяльностi Товариства вiдповiдно
 до законодавства; 

- ефективнiсть управлiння трудовими та матерiальними ресурсами Товариств
а. 

4.3 . Основними завданнями внутрiшнього контролю Товариства е: 

- дотримання правил, планiв, процедур, законодавства Украiни; 

- збереження активiв; 

- забезпечення достовiрностi та цiлiсностi iнформацii; 

- економiчне та рацiональне використання ресурсiв Товариства; 

- досягнення вiдповiдних цiлей пiд час проведения операцiй або виконання
 завдань 

та функцiй Товариства. 
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. 4_.4. Внутрiшнiй контроль Товариства здiйснюст1,ся уповноважсними працiвниками та вщповщальними особами Товариства i вюночае виконання наступних заходiв : - ресстрацiя вхiдноi' iнформацi'i щодо 1<01прагентiв; 
- первинний аналiз; 
- суворе дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладення договорiв; 

- перевiрка дотримання внутрiшнiх правил та процедур, передбачених для укладення та виконання договорiв; 

- перевiрка повноти ресстрацii' вхiдноi' iнформацii'; 
- аналiз фiнансово-правових наслiдкiв укладення договорiв; 
- оцiнка ризикiв та причин 1х виникнення; 
- супроводження та контроль за виконанням договорiв; 

оцiнка доцiльностi, рентабельностi придбання матерiальних ресурсiв, рацiональнiсть та ефективнiсть використання коштiв та майна; 
- оцiнка здатностi працiвникiв Товариства досягати вiдповiдних операцiйних або програмних цiлей i використання необхiдних завдань; 
- виявлення та аналiз прогалин i недолiкiв у процедурi та квалiфiкацiйному рiвнi працiвникiв Товариства за наслiдками здiйснення контрольних заходiв; 
- органiзацiя семiнарiв та навчання працiвникiв Товариства з метою полiпшення 1х фахового рiвня. 

Ступiнь вiдповiдальностi працiвникiв Товариства встановлюсться вiдповiдно до укладених з ними трудових договорiв, посадових iнструкцiй, внутрiшнiх документiв Товариства та вимог законодавства Укра1ни. 
4.5. Контроль, що здiйснюсться директором Товариства, базусться як на аналiтичнiй iнформацi1, поданiй фахiвцями, так i на основi власних контрольних заходiв, а саме: 
- ознайомлення пiд особистий пiдпис працiвникiв та посадовцiв Товариства зi статутом, внутрiшнiми положениями, правилами та iншими документами Товариства для забезпечення належного виконання покладених на таких осiб трудових обов'язкiв; перевiрка компетентностi працiвникiв, вiдповiднiсть посадам, якi вони обiймають; аналiз обсягу активiв, лiквiдностi -та обсягу наданих фiнансових послуг, ефективностi заходiв Товариства з формування та використання резервiв; стан та якiсть виконання бiзнесплану; 
- конкурентоспроможнiсть Товариства; обсяг наданих фiнансових послуг, 1х · ефективнiсть; рацiональнiсть витрат на утримання Товариства; 
- адекватнiсть та ефективнiсть iснуючих заходiв внутрiшнъого контролю; 
- доцiльнiсть та можливiсть здiйснення органiзацiйних та процедурних змiн у Товариствi. Ступiнь вiдповiдальностi керiвника Товариства визначасться контрактом, статутом Товариства, внутрiшнiми документами Товариства та законодавством Укра1ни. 4.6. Порядок здiйснення внутрiшнього контролю та компетенцiя посадово1 особи, яка призначена в Товариствi для проведения внутрiшнъого контролю, визначасться вiдповiдними внутрiшнiми документами Товариства з питань внутрiшнього контролю. 

5. ВIДПОВIДАЛЬШСТЬ ПОСАДОВИХ ОСIБ ТА ПР АЦIВНИКIВ, ДО 
ПОСАДОВИХ ОБов·язк1в яких НАЛЕЖАТЬ БЕЗПОСЕРЕДНЯ РОБОТА З 
ЛIЗИНГООДЕРЖУВА ЧАМИ, УКЛАДАННЯ ТА ВИКОНАННЯ ДОГОВОРIВ 

ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ 

5 .1. Посадовi особи та працiвники Т овариства, до посадових обо в' язкiв яких належать безпосередня робота з лiзингоодержувачами, укладання та виконання договорiв фiнансового лiзингу зобов'язанi: 
- забезпечувати вiдповiдно до затвердженого режиму роботи присутнiсть уповноважено1 особи з роботи з клiснтами за мiсцезнаходженням Товариства; 
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- виконувати сво·i посадовi обов'язки на пiдставi посадових iнструкцiй, цих Правил 
та внутрiшнiх реrламентуючих документiв Товариства; 

- керуватися у своi"й роботi чинним законодавством Украi"ни; 
- надавати органам контроmо Товариства документи, необхiднi для контроmо 

вiдповiдностi здiйснення ними своi"х посадових обов'язкiв; 
- надавати iнформацiю про виконання ними посадових обов'язкiв органам контроmо 

Товариства; 

- не завдавати шкоди iнтересам Товариства, не порушувати прав та iнтересiв 
лiзинrоодержувачjв; 

- нести встановлену чинним законодавством Украi"ни майнову вiдповiдальнiстъ. 
5.2. Посадовi особи та працiвники Товариства, до посадових обов'язкiв яких 

належить безпосередня робота з лiзингоодержувачами, укладання та виконання договорiв 
фiнансового лiзинrу несуть вiдповiдальнiсть за вчиненi дii' в порядку та в межах, 
передбачених чинним законодавством Украi'ни та внутрiшнiми документами Товариства. 

6. ПОРЯДОК ПАДАНИЯ ЗBITHOCTI 

6.1. Товариство подае звiтнiсть щодо падания фiнансових послуг до Нацiонального 
банку Украi'ни. Вiдповiдальний працiвник за подання вказаноi' звiтностi призначаеться 
наказом директора Товариства. 

6.2. Вiдповiдно до Порядку падания звiтностi фiнансовими компанiями, 
фiнансовими установами - юридичними особами публiчного права, довiрчими товариствами, 
а також юридичними особами - суб'ектами господарювання, яю за своi'м правовим статусом 
не е фiнансовими установами, але мають визначену законами та нормативно-правовими 
актами Держфiнпослуг або Нацкомфiнпослуг можливiсть надавати послуги з фiнансового 
лiзинrу, затвердженого розпорядженням Нацiональноi' кoмicii', що здiйснюе державне 
регуmовання у сферi ринкiв фiнансових послуг вiд 26 вересня 2017 року № 3840, Товариство 
зобов'язаний подавати квартальну звiтнiсть до 20-го числа мiсяця вкmочно, наступного за 
звiтним кварталом. 

6.3. Звiтнiсть лiзингодавця подаеться станом на останнiй день звiтного кварталу та 
мiстить: титульний аркуш, довiдку про обсяг та кiлькiсть укладених та виконаних договорiв з 
надання фiнансових послуг, довiдку про обсяги та кiлькiсть наданих фiнансових послуг за 
договорами фiнансового лiзингу згiдно з додатками до зазначеного Порядку падания 
звiтностi. 

6.4. Згiдно з постановою Правлiння Нацiонального банку Украi'ни вiд 25 червня 2020 
року № 84 «Про забезпечення здiйснення повноважень та виконання функцiй з державного 
регулювання та нагляду у сферi ринкiв фiнансових послуг з питань порядку розкриття 
iнформацii' та складання звiтностi учасниками ринкiв фiнансових послуг» звiтнiсть 
лiзингодавця подаеться: 

у виглядi файлiв з показникам звiтностi вiдповiдно до Реестру показникiв звiтностi 
небанкiвських фiнансових у станов, розмiщеного на сторiнцi офiцiйного 
Iнтернетпредставництва Нацiонального банку Украi'ни в роздiлi «Статистика/Органiзацiя 
статистично"i звiтностi/Реестр показникiв звiтностi небанкiвських фiнансових установ», у 
форматi XML через вебпортал Нацiонального банку Украi'ни (https://portal.bank.gov.ua); 

у виглядi електронних документiв на поштову скриньку zvit@bank.gov.ua - за 
звiтами, подання яких на звiтну дату не описано у форматi ХМL. 
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