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ЗАГАЛЬНІ УМОВИ  ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 

 

Зазначені в цих загальних умовах договору фінансового лізингу (далі – «Загальні Умови»)  положення 

жодним чином не обмежують Договір фінансового лізингу (далі – «Договір»), а лише доповнюють 

його. Під терміном «Договір» розуміється відповідний Договір фінансового лізингу, підписаний між 

Лізингоодержувачем та Лізингодавцем, яким є АТ «КБ «ГЛОБУС». 

Стаття 1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ 

Сторони дійшли згоди, що терміни і поняття, які використовуються в Договорі та Загальних 

умовах договору фінансового лізингу, які є невідє’мним додатком до Договору фінансового 

лізингу, вживаються у таких значеннях: 

Авансовий платіж – платіж, що має бути сплачений Лізингоодержувачем в національній валюті 

(гривні) з ПДВ та становить частину вартості об`єкта лізингу. Авансовий платіж є окремим 

лізинговим платежем у Графіку сплати лізингових платежів (далі – «Графік»). Авансовий платіж 

за Договором сплачується Лізингоодержувачем на підставі рахунку Лізингодавця, після 

отримання якого Лізингодавець здійснює оплату Продавцю за обраний Лізингоодержувачем 

об`єкт лізингу; 

Акт - акт приймання-передавання об`єкта лізингу в лізинг; 

Акт переходу права власності на об`єкт лізингу – правочин, згідно якого право власності на 

об`єкт лізингу переходить від Лізингодавця до Лізингоодержувача. 

Банківський день – проміжок часу в межах робочого дня, протягом якого банки України 

приймають документи на переказ та на їх відкликання і, за наявності технічної можливості, 

здійснюють їх обробку, передачу та виконання; 

Валюта договору – валюта зобов’язань за Договором. Валютою Договору є національна валюта 

України – гривня; 

Вартість об`єкта лізингу – погоджена Сторонами вартість (ціна) об`єкта лізингу, що зафіксована 

у Договорі на дату його укладання і може бути змінена згідно з умовами Договору, Загальних умов 

до нього, Договору купівлі-продажу (поставки) та відображає його звичайну та справедливу 

вартість; 

Винагорода – сума процентів, комісій та інших передбачених Договором платежів Лізингодавцю 

за отриманий у лізинг об`єкт лізингу;  

Графік – Додаток №2 «Графік сплати лізингових платежів», який є невід’ємною частиною 

Договору; 

Дата фактичного здійснення будь-якого платежу за Договором - дата фактичного зарахування 

грошових коштів на банківський рахунок Лізингодавця; 

Договір фінансового лізингу (далі – «Договір») – Договір фінансового лізингу (далі – «Договір») 

між Лізингоодержувачем та Лізингодавцем (АТ «КБ «ГЛОБУС») про придбання 

Лізингодавцем у власність майна для подальшої передавання його у користування 

Лізингоодержувачу на визначений строк за встановлену плату (лізингові платежі) у розмірі та на 

умовах, обумовлених Договором, що складається з Договору фінансового лізингу (індивідуальна 

частина договору) з усіма додатками до нього, Загальних умов договору фінансового лізингу та 

укладається шляхом подання заяви на отримання послуги фінансового лізингу та підписання  

Договору фінансового лізингу.   

Договір поставки – Договір(-и) купівлі-продажу (поставки), укладений(-і) між Лізингодавцем та 

Продавцем (постачальником) щодо придбання Лізингодавцем об`єкта(-ів) лізингу на умовах, 

визначених Лізингоодержувачем, відповідно до специфікацій; 

Електронне повідомлення - документ, який надсилається однією Стороною за Договором іншій 
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Стороні в електронній формі, використовуючи систему дистанційного обслуговування (“Клієнт-

Банк”/«Інтернет Банкінг»), що дозволяє здійснити належну фіксацію цього документу та його 

реквізитів. Юридична сила такого документу не може бути заперечена виключно через те, що він 

має електронну форму. Допустимість такого документу, як доказу, не може заперечуватися 

виключно на підставі того, що він має електронну форму. Кожна зі Сторін зобов’язана вчинити всі 

необхідні дії щодо захисту системи дистанційного обслуговування, яку вони використовують,  від 

несанкціонованого доступу. Сторони приймають на себе ризик та всю відповідальність за дії будь-

яких осіб, які отримали доступ до системи дистанційного обслуговування, яку вони 

використовують. Отриманий та виконаний електронний документ не може бути заперечений, 

оскаржений або визнаний недійсним з підстав його направлення неуповноваженими на те 

особами; 

Договір фінансового лізингу – договір укладений між Лізингодавцем та Лізингоотримувачем 

згідно якого Лізингодавець передає Лізингоодержувачеві у користування майно спеціально 

придбане Лізингодавцем у Продавця (постачальника), відповідно до встановлених 

Лізингоодержувачем специфікацій та умов на певний строк і за встановлену плату (періодичні 

лізингові платежі). 

Загальні умови – Загальні умови Договору, які є невід’ємною та публічною частиною письмового 

Договору фінансового лізингу, в розумінні статті 6 Закону України «Про фінансові послуги та 

державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року №2664-ІІІ; 

Залишкова вартість об`єкта лізингу – несплачена Лізингоодержувачем вартість об`єкта 

лізингу, визначена на дату сплати чергового періодичного лізингового платежу, зазначеного у  

Графіку;  

Комісія за використання залучених коштів – платіж, що є частиною винагороди, відноситься 

до складу лізингових платежів та підлягає сплаті на користь Лізингодавця разом з авансовим 

платежем;  

Комісія за користування майном – періодичний платіж, що підлягає сплаті на користь 

Лізингодавця на щомісячній основі у складі періодичних лізингових платежів у розмірі, 

визначеному розділом  Договору «Умови фінансового лізингу»; 

Обсяг фінансування – частина вартості об`єкта лізингу, сплачена Лізингодавцем відповідно до 

Договору поставки, що відповідає сумі остаточної вартості об`єкта лізингу, зменшеній на 

сплачений Лізингоодержувачем авансовий платіж. Обсяг фінансування становить заборгованість 

Лізингоодержувача у частині відшкодування вартості об`єкта лізингу та підлягає сплаті 

Лізингоодержувачем на користь Лізингодавця відповідно до Графіка; 

Остаточна вартість об`єкта лізингу – вартість об`єкта лізингу, погоджена Сторонами і 

зафіксована в Акті приймання-передавання об`єкта лізингу в лізинг за Договором (далі-Акт), 

складеному за формою, встановленою у Додатку №4 до Договору. Вартість (ціна) об`єкта лізингу 

на момент повного розрахунку за Договором поставки, яка відображає його звичайну та 

справедливу вартість;  

Періодичний лізинговий платіж – сукупність платежів, які сплачуються щомісячно 

Лізингоодержувачем на користь Лізингодавця у строки та в розмірі відповідно до умов 

Договору, в тому числі до Графіка, та включає: платіж як відшкодування частини вартості об`єкта 

лізингу, платіж як винагороду Лізингодавцю  за  отриманий у лізинг об`єкт лізингу (в тому числі 

проценти та комісію за користування майном).  

Сума періодичного лізингового платежу на Дату платежу визначається за формулою: 

ПЛП = В + П + К, 

де: 

ПЛП - періодичний лізинговий платіж, 

В - сума, яка відшкодовує частину вартості об`єкта лізингу, 

П - проценти (без ПДВ), розраховані за діючою на дату платежу ставкою, відповідно до розділу  2 

Договору «Умови фінансового лізингу». Проценти нараховуються за період з дня передачі об`єкта 

лізингу у фінансовий лізинг по день повного виконання (сплати) боргових зобов'язань на суму 

фактичної заборгованості, при цьому день надання включається до розрахунку. При розрахунку 

процентів у місяці приймається фактична кількість календарних днів у місяці та році.  
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Нарахування процентів Банком за користування об`єктом лізингу здійснюється у валюті боргових 

зобов’язань з дня передачі Лізингоодержувачу Об’єкта лізингу у фінансовий лізинг згідно акту 

приймання-передавання Об’єкта лізингу до кінця місяця передачі Лізингоодержувачу Об’єкта 

лізингу згідно акту приймання-передавання, а починаючи з наступного місяця щомісячно в 

поточному місяці за період з 01 (першого) по останнє число попереднього місяця (включно) та у 

день остаточного виконання (сплати) боргових зобов'язань,  

К - комісія за користування майном (без ПДВ); 

Період платежу – період, у який Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити будь-який платіж, 

визначений у Договорі. Лізингоодержувач щомісячно, але не пізніше 10 числа (включно) місяця, 

наступного за місяцем нарахування, здійснює відшкодування вартості об`єкта лізингу, процентів 

та комісій.  У разі, якщо 10 число припадає на вихідний (святковий) день останнім терміном сплати 

лізингових платежів є наступний за таким вихідним (святковим) днем робочий день; 

Первинна вартість об`єкта лізингу – вартість об`єкта лізингу на дату укладання Договору; 

Період лізингу – це період строку лізингу, який дорівнює 1 (одному) місяцю. Перший період 

лізингу починається з календарного  місяця, що слідує за місяцем в якому об`єкт лізингу був 

переданий Лізингоодержувачу за Актом  приймання-передавання об`єкта лізингу. Кількість 

періодів лізингу зазначається у Графіку; 

Об`єкт лізингу – майно, найменування, марка, модель, комплектація, рік випуску, ціна одиниці, 

кількість і загальна вартість якого на момент укладення Договору наведені в Додатку №1 

«Специфікація», який є невід’ємною частиною Договору;  

Плата за авансування – платіж з ПДВ, що підлягає сплаті Лізингоодержувачем на користь 

Лізингодавця відповідно розділу 2 Договору «Умови фінансового лізингу». Плата за авансування 

не входить до Графіку та підлягає сплаті на користь Лізингодавця на підставі окремо наданого 

Лізингодавцем рахунку-фактури в строки передбачені цими Загальними умовами Договору; 

Пов’язана особа - для цілей Договору такими особами є юридичні та/або фізичні особи, та/або 

утворення без статусу юридичної особи, відносини між якими можуть впливати на умови або 

економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють. Критерії 

визначення приналежності юридичної та/або фізичної особи до пов’язаних осіб визначені пп. 

14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податковим Кодексом України зі всіма змінами та доповненнями. 

Продавець – продавець (постачальник) об`єкту лізингу, визначений Договором. 

Стаття 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

2.1. За умовами Договору Лізингодавець на підставі Договору поставки зобов'язується придбати у 

власність майно, що є об`єктом лізингу, у Продавця  відповідно до встановлених 

Лізингоодержувачем специфікацій (Додаток №1 до Договору) та умов і передати його у 

користування Лізингоодержувачу на визначений строк за встановлену плату (лізингові платежі) 

у розмірі та на умовах, обумовлених Договором, а Лізингоодержувач зобов'язується сплачувати 

встановлену плату (лізингові платежі), а також інші платежі, передбачені Договором.  

2.2. Сторони дійшли згоди про те, що взаємні права, обов’язки та інші умови фінансового лізингу 

визначаються  в цих Загальних умовах до Договору. Ці Загальні умови, а також Графік (Додаток 

№2 до Договору) та інші додатки до Договору є його невід’ємними частинами, а разом є 

домовленістю (правочином) між Сторонами щодо придбання об`єкта лізингу Лізингодавцем та 

його передачі Лізингоодержувачу відповідно до Закону України «Про фінансовий лізинг» та 

чинного законодавства України. Сторони дійшли згоди про те, що взаємні права, обов’язки та інші 

умови придбання та поставки об`єкта лізингу визначаються у Договорі поставки, який укладається 

між Продавцем та Лізингодавцем. 

2.3. Відповідальність за ризики, пов’язані з вибором Продавця, ціною об`єкта лізингу, невиконанням 

або неналежним виконанням Продавцем своїх зобов'язань за Договором поставки, а також   

невідповідність об`єкта лізингу цілям його використання, будь-які втрати, упущену вигоду, 

збитки, що виникають у Лізингодавця або третіх осіб, несе Лізингоодержувач. 

Стаття 3. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

3.1. Усі  платежі за Договором Лізингоодержувач зобов’язаний здійснювати в національній  валюті 

України (гривнях) відповідно до Графіка (Додаток №2 до Договору),  Загальних умов та наданих 



 

4 

 

Лізингодавцем рахунків  шляхом перерахування грошових коштів на рахунок Лізингодавця, 

зазначений у розділі «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» Договору.  

3.2. Авансовий лізинговий платіж, зазначений в Графіку (Додаток №2 до Договору), 

Лізингоодержувач сплачує на підставі відправленого Лізингодавцем рахунку. Цей рахунок може 

бути відправлений Лізингодавцем Лізингоодержувачу  електронним повідомленням, поштою, 

вручений особисто або в інший спосіб, який обере Лізингодавець.  

Здійснення авансового лізингового платежу не в повному обсязі, не є підставою для виникнення 

зобов’язань Сторін за Договором.  

В цьому випадку Лізингодавець повертає отримані кошти Лізингоодержувачу.  

3.3. Всі Періодичні лізингові платежі Лізингоодержувач  сплачує в розмірі та строки відповідно до 

Графіка (Додаток №2 до Договору) та умов Договору з урахуванням положень пунктів 3.4 -3.6 цієї 

статті  Загальних умов, починаючи з першого періоду лізингу, який починається з календарного  

місяця, наступного  за календарним місяцем, в якому був підписаний Акт (Додаток №4 до 

Договору). Якщо термін сплати будь-якого лізингового платежу припадає на вихідний (святковий) 

день останнім терміном сплати лізингових платежів є наступний за таким вихідним (святковим) 

днем робочий день. 

3.4. Вартість об`єкта лізингу може бути збільшена або зменшена,  якщо на момент проведення повного 

розрахунку Лізингодавця з Продавцем за придбання об`єкта лізингу Лізингодавець оплатив 

йому суму, яка перевищує/зменшує загальну вартість об`єкта лізингу на момент укладення 

Договору.  

3.4.1. У випадку збільшення вартості об`єкта лізингу на момент остаточного розрахунку з 

Продавцем, сума, на яку була збільшена вартість об`єкта лізингу понад первинну вартість 

об`єкта лізингу, збільшує суму авансового платежу, а обсяг фінансування залишається 

незмінним.  

3.4.2. У випадку зменшення вартості об`єкта лізингу на момент остаточного розрахунку з 

Продавцем, на яку була зменшена первинна вартість об`єкта лізингу зменшується обсяг 

фінансування і, відповідно, зменшується розмір лізингових платежів у частині 

відшкодування вартості об`єкта лізингу. 

3.5. Якщо розмір фактично сплаченого Лізингодавцем, відповідно до Договору поставки, на користь 

Продавця платежу буде перевищувати розмір авансового платежу, сплаченого 

Лізингоодержувачем відповідно до умов Договору, то Лізингодавець на суму такого 

перевищення нараховує, а Лізингоодержувач сплачує плату за авансування у розмірі, 

визначеному розділом 2 Договору «Умови фінансового лізингу». Нарахування плати за 

авансування здійснюється за фактичну кількість днів з дати здійснення платежу що перевищує 

розмір авансового платежу  до дня передачі Лізингоодержувачу об’єкта лізингу у тимчасове 

володіння та користування за Актом (Додаток №4 до Договору). В цьому випадку  

Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити рахунок, наданий Лізингодавцем на сплату плати за 

авансування, протягом 3 (трьох) банківських днів з дати виставлення зазначеного вище рахунку.  

3.6. Якщо остаточна вартість об`єкта лізингу буде більшою за первинну вартість, Лізингодавець 

здійснює перерахунок сплаченої Лізингоодержувачем комісії за використання залучених коштів 

та направляє рахунок для оплати Лізингоодержувачу, який Лізингоодержувач зобов’язаний 

сплатити в день підписання Акту (Додаток №4 до Договору). 

У разі, якщо остаточна вартість об`єкта лізингу буде меншою за первинну вартість, Лізингодавець 

здійснює перерахунок сплаченої Лізингоодержувачем комісії за використання залучених коштів, 

а суму, на яку зменшується зазначена комісія направляє на погашення винагороди в найближчому 

періодичному лізинговому платежі Лізингоодержувача.    

3.7. У випадку зміни вартості об`єкта лізингу, відповідно до пунктів 3.4.1, 3.4.2 та 3.6 цих Загальних 

умов Договору, відбувається коригування сум авансового платежу, обсягу фінансування та 

періодичних лізингових платежів. На основі таких змін Лізингодавець формує новий Графік 

(Додаток №2 до Договору), який підписується Сторонами та приймається Лізингоодержувачем у 

безспірному порядку, при цьому складений попередньо Графік (Додаток №2 до Договору)  втрачає 

свою чинність.  

3.8. При надходженні від Лізингоодержувача грошових коштів в погашення заборгованості перед 

Лізингодавцем зарахування коштів здійснюється з дотриманням  наступної черговості, а саме на 

сплату: 

1) штрафу за кожне допущене прострочення платежу; 

2) прострочених процентів та комісій у складі винагороди;  
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3) простроченої заборгованості з відшкодування вартості об`єкта лізингу; 

4) нарахованих процентів та комісій у складі винагороди; 

5) відшкодування вартості об`єкта лізингу; 

6) пені; 

7) інших платежів за Договором. 

У випадку перерахування Лізингоодержувачем платежів за Договором (як чергових лізингових 

платежів, так і комісійних винагород, штрафних санкцій, простроченої заборгованості тощо) у 

порушення вищевказаної черговості, Лізингодавець має право самостійно перерозподілити 

отримані від Лізингоодержувача кошти, у відповідності з черговістю, викладеною в цьому 

пункті, шляхом проведення відповідних бухгалтерських проводок, а Лізингоодержувач 

підтверджує свою згоду на це, підписуючи  цей Договір. 

3.9. Заздалегідь неузгоджені надлишково перераховані Лізингоодержувачем кошти в розмірі, що 

перевищують розмір простроченої та поточної заборгованості останнього згідно Договору: 

- повертаються Лізингоодержувачу згідно письмової вимоги про повернення надлишково 

перерахованих коштів за вказаними Лізингоодержувачем реквізитами протягом 5 (п’яти) 

банківських днів з моменту її отримання Лізингодавцем; 

- у випадку ненадходження письмової вимоги Лізингоодержувача про повернення 

надлишкових перерахованих коштів останній підписанням Договору дає безумовну згоду щодо 

порядку зарахування надлишково перерахованих коштів відповідно умов п 8.10. цих Загальних 

умов Договору. 

Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати платежі за Договором (в тому числі чергові 

періодичні лізингові платежі) за банківськими реквізитами, вказаними в Реквізитах Сторін 

Договору. Лізингоодержувач має право звернутись у будь-який зручний спосіб до Лізингодавця 

з запитом на отримання рахунку на сплату чергового періодичного лізингового платежу, а 

Лізингодавець має сформувати рахунок на сплату чергового періодичного лізингового платежу 

та надіслати сформований рахунок на електрону адресу Лізингоодержувача, зазначену в 

Реквізитах Сторін Договору. Перерахування платежів за Договором на інші банківські реквізити 

Лізингодавця не вважається належним чином виконанням зобов’язань за Договором.  Не 

отримання рахунку або письмового повідомлення на сплату як періодичних так і інших лізингових 

платежів за Договором не звільняють Лізингоодержувача від зобов’язань останнього від 

своєчасної та в повному обсязі сплати зазначених платежів.  

Датою сплати лізингового платежу вважається дата зарахування такого платежу на зазначений  в 

Реквізитах Сторін Договору рахунок Лізингодавця.  

Лізингодавець має право відмовитись від виконання Договору в односторонньому порядку у 

випадку порушення Лізингоодержувачем строку оплати авансового лізингового платежу. 

3.10. Лізингоодержувач не може вимагати від Лізингодавця жодного відшкодування, затримання або 

зменшення суми платежів за Договором у випадку перерви  в експлуатації об`єкта  лізингу, 

незалежно від причин виникнення такої перерви(в тому числі пошкодження об`єкту лізингу). 

3.11. Лізингоодержувач  має право відмовитись від Договору в односторонньому порядку, письмово 

повідомивши про це Лізингодавця, у разі, якщо прострочення передачі об`єкта  лізингу з вини 

Лізингодавця становить більше 30 робочих днів.  

3.12. Протягом дії Договору реквізити рахунків Лізингодавця для зарахування платежів за Договором 

можуть змінюватися. З моменту відправлення Лізингодавцем повідомлення щодо даних про 

зміну своїх банківських реквізитів для сплати платежів, Лізингоодержувач зобов’язаний 

сплачувати платежі виключно за вказаними в такому повідомленні реквізитами. За порушення 

цього обов’язку Лізингоодержувач несе відповідальність згідно статті 9 Загальних умов.   

3.13. Порядок договірного списання коштів. 

3.13.1. Шляхом підписання Договору Лізингоодержувач надає право (доручає) АТ «КБ 

«ГЛОБУС» на підставі статті 1071 Цивільного кодексу України та статті 26 Закону України «Про 

платіжні системи та переказ коштів в Україні», здійснювати договірне списання з рахунку(-ів) 

відкритих в АТ «КБ «ГЛОБУС», (в тому числі рахунків в іншій валюті, ніж валюта кредитної 

операції), а також зі всіх інших рахунків, що будуть відкриті Лізингоодержувачем в АТ «КБ 

«ГЛОБУС», протягом дії Договору на користь АТ «КБ «ГЛОБУС» грошових коштів в сумах, 

необхідних для повернення заборгованості Лізингоодержувача по лізингових платежах, сплати 
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процентів, комісій, штрафних санкцій та інших платежів Лізингоодержувача, встановлених 

Договором, а саме у разі: 

− наявності у Лізингоодержувача невиконаних зобов’язань за Договором (у повному 

обсязі або у частині) по сплаті періодичних лізингових платежів станом на початок наступного 

робочого дня після закінчення строку їх сплати; 

− невиконання Лізингоодержувачем вимоги АТ «КБ «ГЛОБУС» як Лізингодавця  про 

дострокову сплату лізингових платежів за Договором на початок наступного робочого дня після 

закінчення строку зазначеного у вимозі Лізингодавця. 

3.13.2. При цьому АТ «КБ «ГЛОБУС»  здійснює утримання комісій у відповідності з діючими 

тарифами АТ «КБ «ГЛОБУС»  та передбачених чинним законодавством України.  

3.13.3. Якщо валюта Договору та валюта рахунку Лізингоодержувача є різними, 

Лізингоодержувач доручає АТ «КБ «ГЛОБУС» здійснювати договірне списання у 

сумах, еквівалентних заборгованості у валюті Договору за курсом, що склався на 

Міжбанківському валютному ринку України на дату проведення договірного списання. 

При цьому Лізингоодержувач повідомлений та погоджується на  утримання комісії у 

відповідності з діючими тарифами АТ «КБ «ГЛОБУС». Сплата нарахованих комісій при 

здійсненні договірного списання за Договором здійснюється за рахунок коштів 

Лізингоодержувача шляхом їх договірного списання з рахунку Лізингоодержувача на 

відповідні облікові рахунки в АТ «КБ «ГЛОБУС» одночасно з проведенням договірного 

списання заборгованості Лізингоодержувача за Договором. Якщо коштів на рахунку 

Лізингоодержувача недостатньо для сплати вищезазначених комісій та заборгованості 

за Договором, в першу чергу кошти направляються АТ «КБ «ГЛОБУС» на сплату 

комісій, а потім погашається заборгованість Лізингоодержувача за Договором в 

черговості, встановленій пунктом 3.8. Загальних умов. 

3.14. У випадку виникнення зобов’язань зі сплати податків, зборів, інших платежів, які є обов’язковими 

до сплати Лізингодавцем у зв’язку з виконанням цього Договору, Лізингодавець  має право 

отримати компенсацію таких платежів, в порядку визначеному в п.3.15-3.16 Загальних умов. 
3.15. Лізингоодержувач відшкодовує Лізингодавцю всі документально підтверджені витрати, пов’язані 

з оформленням та виконанням цього Договору та Договору страхування, включаючи (але не 

виключно) незалежну оцінку вартості та огляд Об’єкта лізингу, реєстраційні платежі  тощо. 
3.16. Відшкодування платежів, зазначених в п.3.15. Загальних умов, здійснюється Лізингоодержувачем 

протягом 3-х робочих днів з дня направлення відповідного рахунку – фактури Лізингодавцем, в 

порядку  встановленому в п. 5.15 Загальних умов. 
Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати Лізингодавцю в складі відшкодування платежів ПДВ 

у розмірах, визначених чинним законодавством України.  

Стаття 4. РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПЕРЕДАЧА ОБ`ЄКТУ ЛІЗИНГУ 

4.1. У випадку, якщо об`єкт лізингу підлягає державній реєстрації, таку реєстрацію здійснює 

Лізингодавець на своє ім’я. Реєстрація об`єкта лізингу здійснюється за рахунок Лізингодавця у 

визначені чинним законодавством України строки. Лізингоодержувач  компенсує  Лізингодавцю  

понесені  витрати  на  здійснення  державної  реєстрації  об`єкта  лізингу на  підставі  виставленого 

Лізингодавцем рахунку. 

4.2. Передача об`єкта лізингу Лізингоодержувачу у володіння та користування відбувається не 

раніше дати фактичного отримання Лізингодавцем у Продавця об`єкта лізингу (шляхом 

підписання Акту приймання-передавання транспортного засобу/техніки/обладнання (об`єкта 

лізингу) від Продавця до Лізингодавця) та лише після настання всіх зазначених нижче умов: 

− укладання та набрання чинності Договором, Договором поставки (укладеного з Продавцем);    

− здійснення реєстрації/перереєстрації об`єкта лізингу у відповідних державних органах (у 

випадках, коли така реєстрація передбачена чинним законодавством України), окрім 

реєстрації самохідної сільгосптехніки та спецтехніки, для якої здійснення реєстрації 

допускається протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати  підписання Сторонами Акту; 

− укладання та набрання чинності договорами страхування об`єкта лізингу (та обов’язкового 

страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів – у 

випадках, передбачених законодавством України); 

− надання Лізингоодержувачем належним чином оформлених юридичних та фінансових 

документів (у тому числі спеціалізованих форм звітності сільськогосподарських 



 

7 

 

підприємств), зазначених у Статті 13 «Документи про фінансовий стан і діяльність» 

Загальних умов; 

− укладення договорів поруки із поручителем(-ями), зазначеним(-и) в Розділі 4 Договору 

«Порука»; 

− укладення між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем договору на відкриття та ведення 

поточного рахунку в національній валюті в АТ «КБ «ГЛОБУС»; 

− сплати Лізингоодержувачем на користь Лізингодавця комісії за використання залучених 

коштів у розмірі, зазначеному в рахунку Лізингодавця; 

− сплати Лізингоодержувачем Лізингодавцю авансового платежу (згідно Графіку); 

− реєстрації обтяження об`єкта лізингу в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. При 

цьому така реєстрація повинна встановити вищий пріоритет прав Лізингодавця як 

обтяжувача відносно об`єкта лізингу. 

4.3. Приймання Лізингоодержувачем об`єкта лізингу в лізинг оформлюється шляхом підписання 

Акту. Підписання Лізингоодержувачем Акту підтверджує в тому числі належну якість, 

комплектність, справність об`єкта лізингу і відповідність об`єкта лізингу вимогам 

Лізингоодержувача та умовам Договору. З моменту підписання Сторонами такого Акту, до 

Лізингоодержувача переходять усі ризики, пов'язані з користуванням та володінням об`єктом 

лізингу (в тому числі ризики, пов’язані з відшкодуванням збитків та шкоди, завданої третім особам 

внаслідок користування об`єктом лізингу). З моменту підписання Акту (Додаток №4 до Договору), 

Лізингоодержувач несе повну цивільну відповідальність перед третіми особами за його 

використання, відшкодовує у повному обсязі шкоду третім особам, заподіяну внаслідок 

експлуатації об`єкта лізингу. Ризик невідповідності об`єкта лізингу цілям використання цього 

об`єкта лізингу та настання істотної зміни обставин в своєму становищі та/або діяльності (в 

розумінні ст. 652 Цивільного кодексу України) несе Лізингоодержувач.   

Лізингодавець залишає у себе один комплект ключів від об`єкта лізингу та зберігає його протягом 

всього строку дії Договору (якщо заводом виробником передбачено використання ключа для 

запуску та користування об`єктом лізингу).  

4.4. З моменту передачі об`єкта лізингу Лізингоодержувач самостійно за власний рахунок виконує 

ремонт об`єкта лізингу, не порушуючи умови гарантії. Лізингоодержувач звільняє Лізингодавця 

від обов’язків щодо утримання, обслуговування та ремонту об`єкта лізингу і пов’язаних з цим 

витрат.   

Стаття 5. ВИКОРИСТАННЯ, УТРИМАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ 

ОБ`ЄКТА ЛІЗИНГУ 

5.1. Лізингоодержувач зобов’язаний: 

5.1.1. Використовувати об`єкт лізингу  відповідно до умов Договору за його призначенням 

виключно після отримання  документів, необхідних згідно вимог чинного законодавства 

України для правомірної експлуатації об`єкта лізингу (свідоцтво про реєстрацію машини/ 

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, ін.).   

5.1.2. Утримувати об`єкт лізингу в справному стані, дотримуватись відповідних стандартів, 

технічних умов, правил експлуатації, інструкції та гарантійних умов (вимог) Продавця 

(виробника) об`єкта лізингу; проводити за власний  рахунок в строк, встановлений 

виробником об`єкта лізингу, поточне технічне обслуговування, в тому числі необхідне для 

збереження гарантійного обслуговування об`єкта лізингу; проводити ремонт (в тому числі 

капітальний) об`єкта лізингу. Додержуватися вимог щодо використання, утримання, 

технічного обслуговування та зберігання об`єкта лізингу згідно чинного законодавства 

України, Договору, правил страхування страховика, який здійснює страхування. У випадку 

порушення цього зобов’язання – компенсувати  нанесені таким порушенням понесені збитки 

Лізингодавця в повному обсязі у безспірному порядку. 

5.1.3. З дати прийому об`єкта лізингу в лізинг Лізингоодержувач відмовляється від будь-яких 

прямих і непрямих претензій до Лізингодавця з приводу якості об`єкта лізингу.  

5.1.4. Своєчасно надавати об`єкт лізингу для проведення обов’язкових технічних оглядів 

відповідними державними органами; забезпечити  за першою вимогою Лізингодавця 

доступ до об`єкта лізингу (для проведення огляду сільгоспмашин та спецтранспорту 

спеціалістами з обстеження машин та/або державними інспекторами). У випадку порушення 
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цього зобов’язання – компенсувати  нанесені таким порушенням понесені збитки 

Лізингодавця в повному обсязі, у безспірному порядку. 

5.1.5. Не допускати до експлуатації (керування) об`єкта лізингу осіб, що не мають відповідних 

знань та кваліфікації, у разі, якщо об`єктом лізингу є транспортний засіб - осіб, що не мають 

посвідчення на право керування транспортним засобом відповідної категорії, а також осіб в 

нетверезому стані.  

5.1.6. Письмово повідомляти Лізингодавця про порушення строків проведення або про не 

проведення поточного чи сезонного технічного обслуговування в строки, встановлені для 

даного типу об`єкта лізингу, та про будь-які інші обставини, що можуть негативно 

позначитися на стані об`єкта лізингу, - негайно, але в будь-якому разі не пізніше другого 

робочого дня після дня настання вищезазначених подій чи фактів.  

5.2. У випадку виходу з ладу об`єкта лізингу Лізингоодержувач протягом 15 (п’ятнадцяти) 

календарних днів зобов’язаний письмово повідомити про це Лізингодавця, якщо до цього часу 

несправність не буде усунена (крім випадку настання страхових подій). 

5.3. До припинення Договору об`єкт лізингу: не може вивозитись чи будь-яким іншим чином 

переміщуватись за межі території України, зазначеної в пункті 5.4 Загальних умов, не може бути 

переданим (відчуженим) Лізингоодержувачем за будь-якими договорами, обтяженим будь-

якими обтяженнями будь-якими особами без попередньої письмової згоди Лізингодавця.  

5.4. Лізингоодержувач має право експлуатувати, зберігати, переміщувати об`єкт лізингу по всій 

території України, окрім  територій,  де органи державної влади України тимчасово не здійснюють 

свої повноваження та територій населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення (в межах, 

які встановлюються компетентними державними органами України), а також окрім території 

Автономної Республіки Крим. 

5.4.1. У випадку зміни адреси базування об`єкта лізингу, Лізингоодержувач зобов’язаний 

повідомити про це Лізингодавця протягом трьох робочих днів шляхом направлення 

Лізингодавцю повідомлення відповідно до вимог пункту 15.8 статті 15 Загальних умов. 

5.5. Лізингоодержувач не має права, без письмового дозволу Лізингодавця, здійснювати будь-які 

поліпшення об`єкта лізингу, а в разі порушення цієї умови, усі зроблені таким чином поліпшення 

стають власністю Лізингодавця. Лізингоодержувачу забороняється погіршувати стан об`єкта 

лізингу, змінювати його комплектацію тощо.  

5.6. Лізингодавець не відшкодовує Лізингоодержувачу витрати по поліпшенню об`єкта лізингу. 

Лізингоодержувач не має права на відшкодування Лізингодавцем вартості   необхідних витрат 

по поліпшенню об`єкта лізингу або на зарахування їхньої вартості в рахунок лізингових платежів. 

5.7. Лізингоодержувач не має права передавати об`єкт лізингу в користування, сублізинг, оренду 

та/або найм, а також надавати довіреності третім особам щодо об`єкта лізингу без попередньої 

письмової згоди-дозволу Лізингодавця. Лізингоодержувач не має права  передавати, 

відчужувати, обтяжувати об`єкт лізингу чи іншим чином розпоряджатися об`єктом лізингу 

всупереч умовам Договору. 

5.8. У випадку, коли об`єктом лізингу є транспортний засіб, Лізингоодержувач зобов’язаний 

самостійно належним чином сплачувати або забезпечувати сплату працівником 

Лізингоодержувача, що допустив порушення, всі застосовані державними органами та органами 

місцевого самоврядування (в тому числі, але не виключно патрульною поліцією, 

Укртрансбезпекою та іншими органами) до Лізингодавця, штрафні санкції в строки, передбачені 

чинним законодавством України, але в будь-якому випадку не пізніше 3-х (трьох) календарних 

днів з дати  отримання електронного повідомлення від Лізингодавця про застосування штрафної 

санкції (постанови про накладення адміністративного стягнення). При цьому, у відповідності до 

положень глави 2 частини І Розділу ІІ  Кодексу України про адміністративні правопорушення, з 

метою звільнення Лізингодавця від адміністративної відповідальності за вчинене працівником 

Лізингоодержувача адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього 

руху та/або у сфері безпеки на автомобільному транспорті або іншого адміністративного 

правопорушення, пов’язаного з експлуатацією об`єкта лізингу що зафіксоване в автоматичному 

режимі, Лізингоодержувач зобов`язаний забезпечити особисте звернення особи, яка керувала 

транспортним засобом на момент вчинення відповідного правопорушення, до органу (посадової 

особи), уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення із заявою про 

визнання зазначеного в постанові по справі факту адміністративного правопорушення та надання 

такою особою письмової згоди на притягнення її до адміністративної відповідальності, а також 

надання документу (квитанції) про сплату відповідного штрафу.  Після сплати адміністративного 
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штрафу, в строк не пізніше 7-ми календарних днів з дати отримання від Лізингодавця 

електронного повідомлення про застосування штрафної санкції, Лізингоодержувач зобов’язаний 

надати Лізингодавцю документи, що підтверджують заміну особи, що притягнута до 

адміністративної відповідальності та оплату штрафних санкцій в належному розмірі. 

При пред’явленні відповідними органами вимоги про сплату штрафних санкцій до Лізингодавця, 

якщо Лізингоодержувач у зазначені в цьому пункті  строки не сплатив/не забезпечив оплату 

штрафу своїм працівником та не надав Лізингодавцю відповідні, зазначені в цьому пункті 

Загальних умов, документи, що підтверджують оплату застосованих адміністративних санкцій, 

Лізингоодержувач повинен сплатити Лізингодавцю штраф, передбачений пунктом 9.6 статті 9   

Загальних умов, за кожен випадок такого правопорушення, що потягло за собою накладення 

адміністративного стягнення.  

Сплата на користь Лізингодавця штрафу не звільняє Лізингоодержувача від необхідності 

оплатити застосовані  державними органами/органами місцевого самоврядування штрафи за 

вчинені адміністративні правопорушення. 

5.9. При пред’явленні відповідними органами вимоги про сплату штрафних санкцій до Лізингодавця, 

якщо Лізингоодержувач у зазначені в пункті 5.8 статті 5 Загальних умов строки не сплатив/не 

забезпечив оплату штрафу своїм працівником та не надав Лізингодавцю відповідні документи, 

що підтверджують оплату застосованих адміністративних санкцій, Лізингодавець має право  (але 

не зобов’язаний) самостійно сплатити штраф та  направити Лізингоодержувачу рахунок для 

оплати компенсації Лізингодавцю суми сплаченого штрафу.  

При цьому Лізингоодержувач повинен здійснити оплату компенсації сплаченої Лізингодавцем 

суми штрафу в строк не пізніше 3-х (трьох) календарних днів з дати отримання рахунку 

Лізингодавця, надісланого електронним повідомленням. У випадку порушення строку оплати 

компенсації  Лізингоодержувач  повинен сплатити Лізингодавцю штраф, передбачений пунктом 

9.7 статті 9 Загальних умов, за кожен випадок такого правопорушення, що потягло за собою 

накладення адміністративного стягнення. 

Стаття 6. СТРАХУВАННЯ 

6.1. Страхування об`єкта лізингу протягом строку лізингу (зазначеного в розділі 2 Договору)  

здійснюється Лізингодавцем самостійно та за власний рахунок за наступними страховими 

ризиками:  

− при страхуванні обладнання та спецтехніки – пошкодження,  втрата або знищення об`єкта  

лізингу (сукупність вказаних ризиків), спричинені дорожньо-транспортною пригодою, 

пожежею, підпалом, вибухом, ударом блискавки, нападом тварин, падінням об`єктів або 

їхніми уламками на предмет договору страхування, пошкодженням внаслідок дії 

води/рідини (для обладнання) стихійними лихами, протиправними діями третіх осіб, 

викраденням або іншим незаконним заволодінням об`єктом лізингу та/або його 

розукомплектуванням;  

− при страхуванні транспортних засобів – на умовах повного «КАСКО»;  пожежі, прямого 

попадання блискавки, вибуху, протиправних дій третіх осіб, стихійних лих, падіння 

літальних апаратів та /або їх уламків, багажу з них, катастрофи, аварії (в тому числі 

сходження з рейок), зіткнення, обвалу тунелів, мостів, інших споруд.  

6.2. Лізингодавець також здійснює обов’язкове страхування цивільно – правової  відповідальності 

власників наземних  транспортних засобів (в розумінні  Закону України „Про  обов’язкове 

страхування цивільно – правової відповідальності власників наземних транспортних засобів”) до 

моменту передавання об`єкта лізингу та протягом всього строку лізингу у разі, якщо об`єкт лізингу 

– транспортний засіб, який підпадає під дію Закону України «Про обов'язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів». 

6.3. Страхова компанія, яка буде здійснювати страхування об`єкта лізингу, визначається 

Лізингодавцем з переліку акредитованих у Лізингодавця.  

6.4. Протягом всього періоду страхування вигодонабувачем призначається Лізингодавець. Страхова 

сума, максимальний розмір франшиз та порядок сплати страхових платежів зазначається 

Лізингодавцем. Даний пункт не стосується договорів страхування, що мають бути укладені у 

відповідності до пункту 6.12 цієї статті Загальних умов. 

6.5. Лізингоодержувач зобов’язаний належним чином, своєчасно та в повному обсязі виконувати та 

дотримуватися усіх умов відповідних правил страхування страховика. 



 

10 

 

6.6. Лізингоодержувач зобов’язаний одержати у Лізингодавця в момент передачі об`єкта лізингу та 

кожного наступного року страхування об`єкта лізингу копію правил страхування, встановлених 

страховою компанією.   

6.7. В разі настання страхового випадку з об`єктом лізингу, Лізингоодержувач зобов'язаний негайно 

(але не пізніше 24-х (двадцяти чотирьох) годин з моменту настання страхового випадку) 

проінформувати про це Лізингодавця та страховика, зафіксувавши при цьому №  заяви/звернення 

і час її відправлення.  

6.8. В будь-якому випадку Лізингоодержувач за власний рахунок та в повному обсязі зобов’язаний 

відшкодувати суму збитків Лізингодавця у розмірі франшизи по страхуванню ризиків 

викрадення, втрати, загибелі і пошкодження об`єкта лізингу та інші збитки (в тому числі пов’язані 

з втратою Лізингодавцем страхового покриття з вини Лізингоодержувача), які не відшкодовані 

Лізингодавцю згідно договору страхування.  

Якщо протягом 30 діб з моменту отримання відповідної вимоги Лізингоодержувач не 

відшкодував зазначені вище збитки, то він зобов’язаний викупити об`єкт лізингу на умовах статті 

8 Загальних умов. 

6.9. В разі настання страхового випадку з об`єктом лізингу та отримання Лізингодавцем відповідного 

страхового відшкодування, Лізингодавець за умови належного виконання Лізингоодержувачем 

всіх умов Договору, на підставі вимоги Лізингоодержувача, зобов’язаний спрямувати отримане 

страхове відшкодування на відновлення об`єкта лізингу, крім випадків повної конструктивної 

загибелі або втрати (загибелі) об`єкта лізингу. 

6.10. Якщо кожного наступного року страхування об`єкта лізингу страхові платежі, сплачені 

Лізингодавцем страховій компанії за страхування об`єкта лізингу, будуть більше, ніж страхові 

платежі, включені до складу періодичних лізингових платежів, передбачених в Графіку за 

відповідний період часу, то Лізингодавець має право збільшити розмір винагороди на суму такого 

перебільшення, а Лізингоодержувач зобов’язаний його сплатити на підставі рахунку 

Лізингодавця. Якщо Лізингоодержувач не здійснить оплату згідно цьому рахунку, то 

Лізингодавець має право збільшити розмір франшизи (на підставі відповідного рішення 

уповноваженого кредитного органу Лізингодавця).  

6.11. Після настання дати сплати останнього періодичного лізингового платежу, передбаченого 

Графіком, що викладений в Додатку №2 до Договору, страхування об`єкта лізингу здійснюється 

Лізингоодержувачем за власний рахунок. Сторони погодились, що, якщо станом на дату 

останнього періодичного лізингового платежу, передбаченого Графіком, Лізингоодержувач не 

сплатив будь-який з платежів, передбачених Договором (включно, але не обмежуючись останнім 

періодичним лізинговим платежем), вигодонабувачем за таким договором страхування об`єкта 

лізингу має бути призначений Лізингодавець.  

6.12. У випадку не підписання Сторонами Акту переходу права власності на об`єкт лізингу,  Додаток 

№4 до Договору, після сплати останнього періодичного лізингового платежу за Договором, 

Лізингоодержувач зобов’язаний в строк не пізніше 2-го банківського дня після настання дати 

оплати останнього періодичного лізингового платежу,  зазначеного в Графіку, що викладений в 

Додатку №2 до Договору та є його невід’ємною частиною,  самостійно укласти зі страховою 

компанією договір(-ори) добровільного страхування об`єкта лізингу і направити на адресу АТ «КБ 

«ГЛОБУС»: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5, чотири копії укладеного(-их) договору(-ів) 

страхування разом із копіями платіжних документів про здійснення оплати страхового платежу.    

6.13. У випадку відмови Лізингоодержувача від самостійного укладання договору страхування об`єкта 

лізингу (за настання умов, зазначених у пункті 6.12 цієї статті Загальних умов), 

Лізингоодержувач, починаючи з дати, наступної за другим днем після дати сплати останнього 

лізингового платежу, зазначеного в Графіку (Додаток №2 до Договору), самостійно несе всі 

ризики, пов’язані із пошкодженням, втратою  або знищенням об`єкта лізингу чи його частин 

внаслідок будь-яких причин. 

Стаття 7. ПРАВО КОНТРОЛЮ 

7.1. Лізингодавець має право: 

− здійснювати контроль за дотриманням Лізингоодержувачем умов  Договору; 

− перевіряти технічний стан об`єкта лізингу в робочий час. Про таку перевірку технічного 

стану Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача в письмовій формі, засобами 

електронного зв’язку або в інший спосіб на розсуд Лізингодавця;  
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− в будь-який час здійснювати інспектування умов експлуатації об`єкта лізингу; 

− обладнувати об`єкт лізингу додатковими засобами безпеки. 

7.2. Лізингоодержувач зобов’язаний: 

− забезпечити безперешкодний доступ представникам Лізингодавця до об`єкта лізингу для 

проведення перевірки об`єкта лізингу та його наявність на час проведення  перевірки, 

призначений Лізингодавцем; 

− прийняти об`єкт лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення, інструкцій 

виробника та/або Продавця, умов Договору, вимог чинного законодавства України; 

− не допускати дій, які можуть призвести до припинення гарантійних зобов'язань виробника 

та/або Продавця щодо об`єкта лізингу; 

− забезпечити належне зберігання (охорону) об`єкта лізингу; 

− своєчасно сплачувати лізингові платежі; 

− підтримувати об`єкт лізингу у справному стані, своєчасно та у повному обсязі виконувати 

зобов'язання щодо утримання об`єкта лізингу, не допускати дій, що погіршують зовнішній 

вигляд об`єкта лізингу та/або його функціональні якості (цінності); 

− дотримуватись правил страхування об`єкта лізингу та повідомити осіб, уповноважених 

користуватися об`єктом лізингу про їх обов'язки щодо дотримання таких правил; 

− протягом усього строку дії Договору надавати Лізингодавцю належним чином оформлені 

документи, що характеризують його фінансовий стан і діяльність, перелік і строки надання 

яких установлені статтею 13 «Документи про фінансовий стан та діяльність» Загальних 

умов; 

− не пізніше останнього банківського дня календарного місяця, наступного за кожним звітним 

періодом складання фінансової звітності, забезпечити надання Лізингодавцю актуальної та 

належним чином оформленої довідки з переліком всіх учасників/співвласників 

Лізингоодержувача, та підприємств, що вказані в статті 13 «ДОКУМЕНТИ ПРО 

ФІНАНСОВИЙ СТАН І ДІЯЛЬНІСТЬ» Загальних умов, із зазначенням розміру частки (в 

кількісному та відсотковому відношенні) кожного з зазначених учасників/співвласників 

Лізингоодержувача, та підприємств, що вказані статті 13 Загальних умов. У випадку 

невиконання чи неналежного виконання зазначеного зобов’язання для Лізингоодержувача 

настають наслідки, передбачені пунктом 9.1.2 статті 9 Загальних умов.  

7.3. Лізингоодержувач зобов’язується не допускати протягом дії Договору настання будь-якої із 

зазначених у статті 11 Загальних умов несприятливих подій, та обставин, зазначених в пунктах 

8.1.1 – 8.1.7 статті 8 Загальних умов.   

7.4. Діючи на підставі статті 212 Цивільного кодексу України, Сторони домовились, що будь-яка із 

несприятливих подій, зазначених у  статті 11 Загальних умов, та обставин, зазначених в пунктах 

8.1.1 – 8.1.7 статті 8 Загальних умов,  є відкладальною обставиною,  настання якої призводить до 

зміни прав та обов’язків Сторін Договору.  

7.5. Наслідки настання будь-якої з несприятливих подій передбачені у статті 11 «НЕСПРИЯТЛИВІ 

ПОДІЇ» Загальних умов. 

7.6. Інформація про зміну бенефіціарних власників Лізингоодержувача та підприємств, що  вказані в 

статті 13 «ДОКУМЕНТИ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН І ДІЯЛЬНІСТЬ» Загальних умов, отримана 

Лізингодавцем з будь-яких джерел (в тому числі з засобів масової інформації, мережі Інтернет) 

оприлюдненої або наданої Лізингодавцю звітності Лізингоодержувача та підприємств, що 

вказані статті 13 Загальних умов, є для Лізингодавця достовірною та достатньою для 

застосування наслідків, передбачених пунктом 9.1.2 статті 9 Загальних умов. 

Стаття 8. ЗМІНА УМОВ ДОГОВОРУ,  ВИКОНАННЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ 

8.1. Сторони погодились, що у випадку настання будь-якої з несприятливих подій, зазначених у            

статті 11 Загальних умов,  або при настанні обставин, зазначених у пунктах 8.1.1 – 8.1.7 цієї статті 

Загальних умов,  Лізингодавець має право  вимагати змін умов Договору та/або  повернення 

об`єкта лізингу Лізингодавцю у зазначений у відповідному повідомленні – вимозі строк.  

У випадку незгоди Лізингоодержувача із запропонованими Лізингодавцем змінами умов 

Договору, в тому числі, при настанні зазначених нижче у пунктах 8.1.1 – 8.1.7 цієї статті Загальних 

умов обставин, для Лізингоодержувача наступають наслідки, визначені пунктом 8.3 цієї статті 

Загальних умов.  
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8.1.1. Лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж (частково або в повному обсязі) та 

прострочення сплати становить більше 60 (шестидесяти) календарних днів з дня настання 

строку платежу, встановленого в Графіку. 

8.1.2. Лізингоодержувач порушує умови чинних договорів страхування, укладених щодо об`єкта 

лізингу. 

8.1.3. Лізингоодержувач протягом строку дії Договору порушує умови будь-яких договорів (у 

тому числі договорів фінансового лізингу), укладених між Сторонами, (в тому числі 

допущено настання несприятливих подій, передбачених статтею 11 «НЕСПРИЯТЛИВІ 

ПОДІЇ»  цих Загальних умов). 

8.1.4. У разі початку провадження у справі про банкрутство Лізингоодержувача, прийняття 

рішення про арешт або конфіскацію майна Лізингоодержувача/об`єкта лізингу; включення 

відомостей про Лізингоодержувача до Єдиного реєстру боржників. 

8.1.5. У випадку викрадення або втрати об`єкта лізингу, незалежно від того був такий випадок 

визнаний страховим чи ні. 

8.1.6. У випадку, якщо об`єкт лізингу знищений, пошкоджений і не може бути відновлений (в тому 

числі при повній конструктивній загибелі відповідно до умов страхування об`єкта лізингу), 

незалежно від того був такий випадок визнаний страховим чи ні. 

8.1.7. Лізингоодержувач прострочив приймання об`єкта лізингу на строк понад 30 (тридцять) 

календарних днів. 

8.2. У випадках, передбачених пунктами 8.1.1 - 8.1.3 цієї статті Загальних умов, Лізингодавець 

повідомляє про це Лізингоодержувача із зазначенням строку для усунення таких порушень. При 

настанні обставин, передбачених пунктом  8.1.4 цієї статті Загальних умов, строк для їх усунення 

не встановлюється. 

8.3. Якщо Лізингоодержувач, у встановлений згідно пункту  8.2 цієї статті  Загальних умов строк, не 

усуне зазначені порушення, не поверне Лізингодавцю об`єкт лізингу, а також  у випадках, 

передбачених пунктами 8.1.5 - 8.1.6 цієї статті  Загальних умов, строк лізингу закінчується в день 

сплати  Лізингоодержувачем  нарахованого Лізингодавцем викупного лізингового платежу або 

в день вилучення об`єкту лізингу Лізингодавцем (в залежності від того, яка з цих подій наступить 

раніше) Лізингоодержувач зобов’язаний  сплатити викупний лізинговий платіж на умовах пункту 

8.4 цієї статті Загальних умов. У випадках, передбачених пунктами 8.1.5 - 8.1.6 цієї статті 

Загальних умов, право Лізингоодержувача на придбання об`єкта лізингу згідно умов  Договору 

припиняється. 

8.3.1. Сторони погодились, що зміна строку лізингу на вимогу Лізингодавця у випадках, 

передбачених в пункті 8.1 цієї статті Загальних умов, не може вважатися односторонньою 

зміною умов Договору Лізингодавцем. Реалізація положень пунктів 8.1 – 8.3 цієї статті 

Загальних умов є одним із способів виконання зобов’язань за Договором, встановлених за 

взаємною згодою Сторін. 

8.4. Лізингодавець нараховує (з урахуванням положень пункту 2.7. Загальних умов) викупний 

лізинговий платіж, сума якого складається з: 

− залишкової вартості об`єкта лізингу; 

− процентів по дату повного погашення; 

− суми комісії за користування майном, яка залишилась несплаченою до кінця повного року 

фінансового лізингу згідно Графіку;  

− інших платежів, що підлягають здійсненню у зв’язку з достроковим закінченням строку 

лізингу, розрахованих Лізингодавцем. 

Лізингодавець припиняє нараховувати лізингові платежі відповідно до Графіку з моменту сплати 

Лізингоодержувачем викупного лізингового платежу.  

8.4.1. Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити викупний лізинговий платіж протягом                                 

10 (десяти) банківських днів з моменту направлення Лізингодавцем відповідної вимоги.  

8.4.2. Якщо Лізингоодержувач у строк, зазначений в пункті 8.4.1 цієї статті Загальних умов, не 

сплатив викупний лізинговий платіж в повному обсязі, Лізингодавець продовжує 

нарахування лізингових платежів з урахуванням залишкової вартості об`єкта лізингу та 

розміру винагороди Лізингодавця до моменту повернення/вилучення об`єкта лізингу. 

8.5. Лізингоодержувач протягом 10 (десяти) робочих днів з дати відправлення Лізингодавцем вимоги 

про сплату викупного лізингового платежу зобов’язаний сплатити в повному обсязі (погасити) 

всю заборгованість (включаючи викупний лізинговий платіж) перед Лізингодавцем згідно 

Договору, в тому числі  всі прострочені платежі, штрафні санкції, передбачені Договором та 
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чинним законодавством України, відшкодувати усі збитки, завдані Лізингоодержувачем за 

Договором та у зв’язку з ним.  

Виключно після належного здійснення Лізингоодержувачем зазначеного обов’язку: 

1) у випадках, передбачених пунктами 8.1.1 - 8.1.4 цієї статті Загальних умов 

Лізингоодержувач набуває право власності на об`єкт лізингу на умовах статті 10 Загальних 

умов; 

2) у випадку, передбаченому пунктом 8.1.5 цієї статті Загальних умов, Лізингодавець 

зобов'язується протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня сплати 

Лізингоодержувачем викупного лізингового платежу передати Лізингоодержувачу свої 

права вигодонабувача за договором страхування;  

3) у випадку, передбаченому пунктом  8.1.6 цієї статті Загальних умов, Лізингоодержувач 

набуває право власності на об`єкт лізингу на умовах статті 10 Загальних умов, а 

Лізингодавець зобов'язується протягом 15 (п'ятнадцяти) календарних днів з дня сплати 

Лізингоодержувачем викупного лізингового платежу передати Лізингоодержувачу свої 

права вигодонабувача за договором страхування.  

8.6. У разі порушення Лізингоодержувачем умов пунктів 8.5 статті 8 та 12.3 статті 12, а також умов 

статті 6 «СТРАХУВАННЯ» Загальних умов Лізингодавець має право вилучити об`єкт лізингу у 

Лізингоодержувача та у односторонньому порядку відмовитися від Договору  (розірвати цей 

Договір).  

8.7. Вилучення об`єкта лізингу здійснюється в порядку, визначеному пунктами 8.7.1 - 8.7.4 цієї статті 

Загальних умов. 

8.7.1. Лізингодавець надсилає Лізингоодержувачу повідомлення про вилучення об`єкта лізингу 

та про відмову від Договору (його розірвання) із зазначенням строку та місця передачі 

об`єкта лізингу Лізингодавцю в межах України. Лізингоодержувач зобов’язаний за свій 

рахунок, протягом строку, встановленого в повідомленні про вилучення об`єкта лізингу, 

повернути об`єкт лізингу Лізингодавцю. Незалежно від цього, Лізингодавець має право 

самостійно вилучити об`єкт лізингу з місця зберігання (знаходження, експлуатації, ремонту 

тощо) об`єкта лізингу без будь-яких погоджень або дозволів Лізингоодержувача або будь-

яких інших осіб, з покладенням на Лізингоодержувача понесених при цьому витрат. 

8.7.2. Лізингоодержувач зобов’язаний повернути об`єкт лізингу, з усіма його складовими 

частинами, обладнанням, документами та іншими приналежностями, отриманими згідно 

Акту, в стані, в якому він передавався Лізингоодержувачу в лізинг, з урахуванням 

нормального зносу, який повинен був виникнути під час строку лізингу, у придатному для 

експлуатації стані. При поверненні об`єкта лізингу Лізингоодержувач зобов’язаний: 

1) підписати акт повернення Об`єкту лізингу та видаткову накладну, в яких вказується 

вартість об`єкта лізингу на момент вилучення. Вартість об`єкта лізингу на момент 

вилучення визначається як сума невідшкодованої Лізингоодержувачем залишкової 

вартості об`єкта лізингу на дату вилучення, зменшена  на прострочену частину 

лізингових платежів в частині відшкодування вартості об`єкта лізингу, яка існувала до 

моменту виставлення Лізингоодержувачу вимоги про сплату викупного лізингового 

платежу або прийняття рішення про вилучення об`єкта лізингу (в залежності від того, 

яка подія сталася раніше). Якщо під час вилучення об`єкта лізингу Лізингодавець 

виявив, що стан об`єкта лізингу гірший ніж стан, який виник би при нормальній 

експлуатації (перевищує нормальний знос), вартість об`єкта лізингу на момент його 

повернення (вилучення) визначається Лізингодавцем самостійно шляхом зменшення  

невідшкодованої Лізингоодержувачем залишкової вартості об`єкта лізингу на дату 

вилучення на вартість відновлення об`єкта лізингу до стану, який би відповідав стану 

при його нормальній експлуатації (нормального зносу), на підставі акту оцінки 

суб’єкта оціночної діяльності, призначеного (обраного) Лізингодавцем, який має 

відповідні ліцензії (сертифікати) згідно чинного законодавства України;  

2) належним чином оформити та зареєструвати податкову накладну з податку на додану 

вартість.  

8.7.3. Об`єкт лізингу повинен бути повернений у справному стані, а за ступенем зношеності 

повинен відповідати його зносу за час користування при нормальних умовах експлуатації. 

У випадку заміни в процесі експлуатації об`єкта лізингу окремих його деталей та вузлів, 

вони стають невід’ємною частиною цього об`єкта лізингу і переходять у власність 

Лізингодавця без відповідної компенсації вартості таких поліпшень Лізингоодержувачу. 
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Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати витрати Лізингодавця по відновленню 

технічного стану об`єкта лізингу до стану зазначеного в цьому пункті статті 8 Загальних 

умов на підставі рахунку, виставленого Лізингодавцем, та копій документів, 

підтверджуючих суму необхідних витрат по відновленню технічного стану об`єкта  лізингу. 

8.7.4. Вилучення об`єкта лізингу, припинення або розірвання Договору не звільняє 

Лізингоодержувача від сплати всіх нарахованих та несплачених платежів (в тому числі 

викупного лізингового платежу), передбачених Договором. Сторони погодили, що у 

випадку односторонньої відмови Лізингодавця від Договору (розірвання Договору) при 

настанні відкладальних обставин, у випадках, передбачених Договором, 

Лізингоодержувач, на відповідну вимогу Лізингодавця, зобов’язаний буде протягом 

строку,  встановленого у повідомлені про відмову Лізингодавця від Договору (розірвання 

Договору), сплатити Лізингодавцю всі нараховані та несплачені лізингові платежі, 

передбачені Договором, а також передбачені Договором та/або чинним законодавством 

України штрафні санкції. З моменту вилучення об`єкта лізингу і прийняття рішення про 

відмову від Договору (його розірвання) та направлення відповідного повідомлення 

Лізингоодержувачу, право Лізингоодержувача набути право власності на  об`єкт лізингу 

на умовах Договору припиняється, а сплачені раніше лізингові платежі не підлягають 

поверненню Лізингоодержувачу. 

8.8. У випадку, коли Лізингоодержувач відмовляється приймати об`єкт лізингу, що повністю 

відповідає заявленому в Договорі, Лізингодавець має право розірвати Договір та нарахувати 

Лізингоодержувачу штраф у розмірі нарахованого відповідно до умов Договору авансового 

платежу. 

8.9. Лізингоодержувач має право достроково, але не раніше ніж по закінченні 12 (дванадцяти) місяців 

з дати прийняття об`єкта лізингу у лізинг, письмово повідомивши Лізингодавця не менш ніж за 

один місяць, викупити об`єкт лізингу. При цьому Лізингодавець нараховує суму викупного 

лізингового платежу на умовах пункту 8.4 статті 8 Загальних умов, а Лізингоодержувач набуває 

право власності на об`єкт лізингу на умовах статті 10 Загальних умов.   

8.10. Згідно Договору Лізингоодержувач має право на часткову дострокову сплату лізингових платежів 

у будь-який день строку лізингу, але з урахуванням умов розділу «2. Умови лізингу» Договору, 

згідно якого строк лізингу не може бути менше одного року. 

Сторони погодили, що у випадку, надходження від Лізингоодержувача грошових коштів в  

погашення лізингових платежів у сумі вище ніж необхідна для сплати всіх платежів відповідно 

черговості, вказаної в пункті 3.8 статті 3 Загальних умов, вільний залишок коштів зараховується 

Лізингодавцем в рахунок дострокового погашення вартості об`єкта лізингу в день надходження 

коштів на Рахунок Лізингодавця для розрахунків за Договором (IBAN). При цьому розмір 

залишкової вартості об`єкта лізингу не може бути сплачено раніше 12 (дванадцяти) місяців з дати 

прийняття Лізингоодержувачем об`єкта лізингу у лізинг, згідно Акту та не може складати менше 

розміру останнього періодичного лізингового платежу в частині погашення вартості об`єкта 

лізингу, визначеного в Графіку на дату підписання Договору.  Додаткові угоди до Договору з 

новими Графіками між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем не укладаються. 

Сторони також погодили, що остаточне дострокове погашення вартості об`єкта лізингу (сплата 

викупного лізингового платежу) відбувається у відповідності пункту 8.9 статті 8 Загальних умов.  

Сторони дійшли повної безумовної згоди щодо порядку часткової дострокової сплати лізингових         

платежів, зазначеного в цьому пункті статті 8 Загальних умов. 

Лізингодавець не здійснює зарахування вільного залишку грошових коштів, спрямованих в 

погашення лізингових платежів у сумі вище ніж необхідна для сплати всіх платежів відповідно 

черговості,  вказаної в пункті 3.8 статті 3 Загальних умов.  

8.11. У разі, якщо Лізингоодержувач сплатив відшкодування вартості об`єкта лізингу раніше, аніж це 

передбачено умовами Договору (з урахуванням вимог абзацу першого пункту 8.10 цієї статті 

Загальних умов), він має право звернутись до Лізингодавця із запитом про отримання права 

власності на об`єкт лізингу.  

При цьому Лізингоодержувач має протягом 3 (трьох) банківських днів сплатити викупний 

лізинговий платіж, сума якого складається з: 

- суми комісії за користування майном, яка залишилась несплаченою до кінця повного року 

фінансового лізингу згідно Графіку;  

- інших платежів, що підлягають сплаті у зв’язку з достроковим закінченням строку лізингу, 

розрахованих Лізингодавцем. 
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8.12. Якщо Лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж частково або у повному обсязі та 

прострочення сплати становить більше 60 днів, Лізингодавець має право вимагати повернення 

об`єкта лізингу від Лізингоодержувача (вилучити об`єкт лізингу у Лізингоодержувача), у тому 

числі у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса або в будь-який спосіб за 

вибором Лізингодавця, який не суперечить чинному законодавству України.  

Лізингодавець має право стягувати прострочену заборгованість за Договором у безспірному 

порядку  в будь-який спосіб за вибором Лізингодавця, який не суперечить чинному законодавству 

України. 

8.13. Сторони погодились, що зміна умов або припинення дії Договору відбуваються, зокрема, 

внаслідок вчинення Лізингодавцем часткової або повної відмови від Договору у випадках, 

передбачених Загальними умовами та/або чинним законодавством України, та/або у випадках 

настання відкладальних обставин, передбачених пунктами 8.1.1 - 8.1.7 цієї статті Загальних умов.   

Стаття 9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

9.1.  За порушення своїх зобов’язань за Договором Лізингоодержувач несе відповідальність, 

передбачену пунктами 9.1.1 - 9.1.5 цієї статті Загальних умов. 

9.1.1. За порушення обов’язку зі своєчасної сплати платежів, передбачених Договором та/або 

чинним законодавством України, Лізингодавець має право вимагати, а Лізингоодержувач, 

за вимогою Лізингодавця сплачує пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного 

банку України, яка діяла в період прострочення, від суми простроченої заборгованості за 

платежами за кожен день прострочення протягом всього  періоду прострочення, та 

відшкодовує всі збитки, завдані цим Лізингодавцеві, понад вказану пеню. У разі 

виникнення заборгованості по сплаті платежів за Договором у розмірі, що перевищує 500,00 

гривень, яка виникла у разі порушення строків погашення платежів за ци Договором, 

Лізингодавець має право стягнути штраф у розмірі 500,00 гривень (П’ятсот гривень 00 

копійок) за кожне допущене прострочення платежу.  

9.1.2. За ненадання при перевірці/інспектуванні для огляду або при повернені (вилучені) об`єкта 

лізингу технічної документації, отриманої Лізингоодержувачем разом з об`єктом лізингу;  

за порушення умов Договору, зазначених у статті 13 «ДОКУМЕНТИ ПРО ФІНАНСОВИЙ 

СТАН ТА ДІЯЛЬНІСТЬ» Загальних умов та умов чинних договорів страхування, укладених 

відносно об`єкта лізингу; порушення зобов’язань, передбачених пунктами 5.1.2 статті 5, а 

також абзацом другим та третім пункту 7.2 статті 7 Загальних умов,  Лізингодавець має 

право вимагати, а Лізингоодержувач за вимогою Лізингодавця  сплачує штраф у розмірі 1 

(один) відсоток залишкової вартості об`єкта лізингу, визначеної на 1-е число місяця, в якому 

відбулося порушення зазначених зобов’язань, за кожен та будь-який випадок із зазначених 

порушень.   

9.1.3. За порушення процедури вилучення об`єкта лізингу, порушення зобов’язань та гарантій, 

зазначених в пунктах 5.3, 5.4 та 5.7 статті 5 Загальних умов, а також за перешкоджання у 

застосуванні Лізингодавцем оперативно-господарських санкцій, зазначених в пункті 8.12 

статті 8 Загальних умов, Лізингодавець має право вимагати, а Лізингоодержувач за 

вимогою Лізингодавця сплачує штраф у розмірі 10 (десять) відсотків залишкової вартості 

об`єкта лізингу, визначеної на 1-е число місяця, в якому відбулося порушення зазначених 

зобов’язань, за кожен та будь-який випадок із зазначених порушень.  

9.1.4. У разі, якщо Лізингоодержувач прострочить сплату лізингових платежів, на підставі статті 

625  Цивільного кодексу України Сторони погодились, що Лізингодавець має право 

нарахувати, а Лізингоодержувач зобов’язується сплатити проценти у розмірі 45 (сорок 

п’ять) процентів річних від простроченої суми, протягом всього періоду існування 

простроченої заборгованості. Сторони домовились, що грошові кошти відносяться на 

винагороду (комісію) Лізингодавцю за отриманий в лізинг об`єкт лізингу, у зв’язку із чим 

розмір винагороди (комісії) Лізингодавцю за отриманий в лізинг об`єкт лізингу 

збільшується на суму таких сплачених коштів. Лізингоодержувач повинен сплатити такі 

додаткові проценти на підставі відповідного рахунку Лізингодавця в дату наступного 

лізингового платежу. 

9.1.5. У випадку порушення зобов’язань Лізингоодержувачем та настання  несприятливих подій, 

зазначених у статті 11 «НЕСПРИЯТЛИВІ ПОДІЇ» Загальних умов, Лізингодавець має 

право вимагати, а Лізингоодержувач за вимогою Лізингодавця  сплачує Лізингодавцю 
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штраф у розмірі 0,25% (нуль цілих двадцять п’ять сотих відсотка) від залишкової вартості 

об`єкта лізингу, визначеної на 1-е число місяця, в якому відбулося порушення зазначених 

зобов’язань, за кожен та будь-який випадок із зазначених порушень. 

9.2. У випадку, передбаченому пунктом 8.1.7 статті 8 Загальних умов Лізингодавець має право 

відмовитись від Договору (розірвати цей Договір) та нарахувати штраф у розмірі нарахованого за 

Договором авансового платежу. Сума фактично сплаченого авансового платежу підлягає 

зарахуванню в рахунок погашення штрафу, нарахованого згідно умов цього пункту статті 9 

Загальних умов.  

9.3. За порушення обов’язків, передбачених Договором та Загальними умовами, Лізингодавець несе 

відповідальність згідно законодавства України (в тому числі Закону України «Про фінансовий 

лізинг»).  

9.4. За порушення обов’язку зі сплати обов’язкових платежів та зборів, передбачених законодавством 

України, не проведення інших дій, які є обов’язковими для Лізингодавця згідно законодавства 

України, Лізингодавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України. 

9.5. За порушення вимог пункту 8.7.2 статті 8 Загальних умов в частині обов’язку Лізингоодержувача 

надати Лізингодавцю відповідно до вимог законодавства України щодо оподаткування операції з 

вилучення об`єкта лізингу,  діючого на дату вилучення,  належним чином та своєчасно оформлену 

та зареєстровану податкову накладну з податку на додану вартість, яка надає право Лізингодавцю 

на отримання податкового кредиту з податку на додану вартість, Лізингодавець має право 

вимагати, а Лізингоодержувач, за вимогою Лізингодавця  сплачує Лізингодавцю штраф у 

розмірі 45 (сорок п’ять) відсотків від розміру залишкової вартості об`єкта лізингу, визначеної на 

1-е число місяця, в якому відбулося порушення зазначених зобов’язань.  

9.6. У випадку, коли об`єктом лізингу є транспортний засіб, при пред’явленні відповідними органами 

вимоги про сплату штрафних санкцій до Лізингодавця, якщо Лізингоодержувач у зазначені в 

пункті 5.8  статті 5 Загальних умов  строки не забезпечив особисте звернення особи, яка керувала 

транспортним засобом на момент вчинення правопорушення, до органу (посадової особи), 

уповноваженого розглядати справи про адміністративні правопорушення, із заявою про визнання 

зазначеного в постанові по справі факту адміністративного правопорушення та надання такою 

особою письмової згоди на притягнення її до адміністративної відповідальності, а також не 

сплатив/не забезпечив оплату штрафу своїм працівником та не надав Лізингодавцю відповідні 

документи, що підтверджують заміну притягнутої до адміністративної відповідальності особи та 

оплату застосованих адміністративних санкцій, Лізингодавець має право вимагати, а 

Лізингоодержувач за вимогою Лізингодавця повинен сплатити Лізингодавцю штраф у розмірі 

0,25% (нуль цілих двадцять п’ять сотих процента) від залишкової вартості об`єкта лізингу, 

визначеної на 1-е число місяця здійснення правопорушення, за кожен випадок такого 

правопорушення.  

Сплата на користь Лізингодавця штрафу в розмірі 0,25% (нуль цілих двадцять п’ять сотих 

процента) від залишкової вартості об`єкта лізингу не звільняє Лізингоодержувача від обов`язку 

оплатити застосовані державними органами/органами місцевого самоврядування штрафи.  

9.7. У випадку порушення строку оплати компенсації, належної Лізингодавцю відповідно до пункту 

5.9 статті 5 Загальних умов,  Лізингодавець має право вимагати, а Лізингоодержувач за вимогою 

Лізингодавця повинен сплатити Лізингодавцю штраф у розмірі 1,0% (один процент) від 

залишкової вартості об`єкта лізингу, визначеної на 1-е число місяця здійснення правопорушення, 

за кожен випадок такого правопорушення, яке потягло за собою накладення адміністративного 

стягнення.  

Сплата на користь Лізингодавця штрафу в розмірі 1,0% (один процент) від залишкової вартості 

об`єкта лізингу не звільняє Лізингоодержувача від обов’язку оплатити компенсацію понесених 

витрат Лізингодавцеві. 

9.8. Об`єкт лізингу (у відповідності до Закону України «Про фінансовий лізинг»)  не може бути 

конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у зв’язку з будь-якими діями або 

бездіяльністю Лізингоодержувача. 

Стаття 10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

10.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки виконання зобов’язання або 

невиконання своїх обов’язків за Договором та Загальними умовами, якщо вказані затримки чи 

невиконання виникли внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). До 
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обставин непереборної сили належать: війна, страйки, пожежі, вибухи, повені чи інші стихійні 

лиха, дії чи бездіяльність органів влади та/або управління України чи інших країн, які 

безпосередньо впливають на виконання Сторонами їх зобов’язань за Договором та Загальними 

умовами. 

10.2. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 10 (десяти) діб з моменту настання обставин 

непереборної сили, повідомити одна одну про настання таких обставин, якщо вони 

перешкоджають належному виконанню Договору та Загальних умов. Підтвердженням настання 

обставин непереборної сили є виключно офіційне підтвердження таких обставин Торгово-

промисловою палатою України. 

10.3. Якщо обставини, вказані в пункті 10.1 цієї статті Загальних умов, продовжують діяти впродовж          

30 (тридцяти) календарних днів з часу їх виникнення, то Сторони проведуть переговори, щоб 

обговорити заходи, яких слід вжити. У випадку, якщо на протязі наступних 10 (десяти) днів 

Сторони не зможуть домовитися, то Лізингодавець може прийняти рішення про вилучення 

об`єкта лізингу, а Лізингоодержувач зобов’язаний повернути об`єкт лізингу Лізингодавцю на 

протязі 15 (п`ятнадцяти) календарних днів з моменту прийняття такого рішення, при цьому усі 

раніше сплачені Лізингоодержувачем лізингові платежі поверненню не підлягають. 

 

Стаття 11.  НЕСПРИЯТЛИВІ ПОДІЇ  

що  є підставою для зміни умов/дострокового припинення Договору  

 

11.1. Невиконання або неналежне виконання будь-якою із зазначених осіб, а саме: 

Лізингоодержувачем або будь-яким підприємством, що входить до складу групи 

Лізингоодержувача, та/або будь-якою іншою пов’язаною особою зазначених осіб будь-яких 

обов’язків за лізинговими/кредитними договорами (або іншими договорами, що передбачають 

здійснення будь-якої кредитної операції), укладеними/що будуть укладені будь-якою з зазначених 

осіб з Лізингодавцем та/або з іншими фінансовими установами; невиконання або неналежне 

виконання будь-яких обов’язків за договорами, укладеними з метою забезпечення виконання 

зобов’язань за такими лізинговими/кредитними договорами (або іншими договорами, що 

передбачають здійснення будь-якої кредитної операції). 

11.2. Будь-які, письмово не погоджені з Лізингодавцем, зміни у складі учасників/акціонерів 

Лізингоодержувача або будь-які події/дії, що передують таким змінам та/або фактично 

здійснюють зміну учасників/акціонерів, а також перерозподіл часток/акцій між 

учасниками/акціонерами Лізингоодержувача, у випадку, якщо вищевказані зміни та події/дії 

призведуть до переходу права власності на частки/акції Лізингоодержувача до третіх осіб (які не 

є пов’язаними особами Лізингоодержувача) в обсязі, що дорівнює або перевищує 10% статутного 

капіталу Лізингоодержувача. 

11.3. Будь-які, письмово не погоджені з Лізингодавцем, події/дії, що передують та/або фактично 

здійснюють зміну бенефіціарних власників Лізингоодержувача, у тому числі у випадках, якщо 

вищевказана зміна бенефіціарних власників стала причиною або наслідком переходу права 

власності на частки/акції Лізингоодержувача до третіх осіб (які не є пов’язаними особами 

Лізингоодержувача) в обсязі, що дорівнює або перевищує 10% статутного капіталу 

Лізингоодержувача. 

Для цілей застосування цього пункту статті 11 Загальних умов під бенефіціарними власниками 

слід розуміти будь-яких осіб, які, незалежно від формального (юридичного) володіння 

частками/акціями Лізингоодержувача: 

- мають можливість здійснювати значний вплив на управління чи діяльність 

Лізингоодержувача; 

- та/або отримують вигоду від діяльності Лізингоодержувача;  

- та/або здатні будь-яким чином впливати на призначення перших керівників 

Лізингоодержувача. 

11.4. Будь-яка гарантія або забезпечення, надані Лізингоодержувачем Лізингодавцю за Договором або 

за будь-якою угодою про забезпечення зобов’язань Лізингоодержувача,  порушена 

Лізингоодержувачем (або його поручителем чи майновим поручителем) або якщо татка угода 

виявиться недійсною. 

11.5. Забезпечення боргових зобов'язань Лізингоодержувача за Договором втрачене та/або його стан 

та умови погіршились, та/або воно не відповідає умовам надання послуги фінансового лізингу за 

Договором та/або умовам угод про забезпечення зобов’язань Лізингоодержувача та/або 
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відбулося зменшення його вартості, в тому числі у разі збільшення показника співвідношення 

вартості об`єкта лізингу до вартості об`єкта застави/іпотеки за Договором не менш ніж на 15 

(п’ятнадцять) процентів по відношенню до вартості, раніше встановленої у відповідній угоді про 

забезпечення (відповідно до висновків наданих/зроблених суб’єктом оціночної діяльності, 

акредитованим Лізингодавцем), за обставин, за які Лізингодавець не відповідає, зокрема, але не 

виключно, внаслідок загибелі, пошкодження об`єкта застави/іпотеки, змін на ринку відповідного 

майна; а також у випадку наявності будь-якого порушення судового провадження щодо майна, що 

є об`єктом застави/іпотеки за Договором, та/або порушення судового провадження про визнання 

Договору та/або будь-якої угоди про забезпечення, передбаченої Договором, недійсною та в інших 

випадках, передбачених відповідною угодою про забезпечення.  

11.6. Будь-яка ліцензія, дозвіл, свідоцтво, сертифікат чи інші документи, наявність яких у 

Лізингоодержувача вимагається згідно чинного законодавства України для провадження 

діяльності, що передбачає зазначене в Договорі використання об`єкта лізингу, будуть анульовані, 

відкликані або змінені таким чином, що здійснення такої діяльності не може бути продовжене 

Лізингоодержувачем.  

11.7. Фінансова звітність та інша інформація, що була надана Лізингоодержувачем Лізингодавцю 

та/або будь-яким підприємством, що входить до складу групи Лізингоодержувача,  виявилась 

недійсною та/або складена з порушеннями правил ведення такої звітності згідно з чинним 

законодавством України. 

11.8. Порушення судом справи про банкрутство Лізингоодержувача, прийняття рішення про його 

ліквідацію або реорганізацію, або за наявності інших обставин, які явно свідчать про те, що 

наданий Лізингоодержувачу об`єкт лізингу своєчасно не буде сплачений,  в тому числі 

включення відомостей про Лізингоодержувача до Єдиного реєстру боржників. 

11.9. Початок процедури банкрутства поручителя/майнового поручителя, прийняття рішення про його 

ліквідацію або реорганізацію, або наявність інших обставин, які явно свідчать про те, що 

задоволення вимог Лізингодавця за рахунок майна зазначених осіб буде ускладнений, в тому 

числі включення відомостей про поручителя/майнового поручителя до Єдиного реєстру 

боржників. 

11.10. Прийняття Національним банком України, іншими органами державної влади та управління чи 

місцевого самоврядування України рішень, які впливають на стан кредитного ринку України або 

вводять мораторій, перешкоджають, забороняють, обмежують чи іншим чином роблять 

неможливим виконання Лізингодавцем зобов’язань за Договором. 

11.11. Відмова Лізингоодержувача на вимогу Лізингодавця надавати інформацію, необхідну для 

супроводження Договору, в тому числі але не виключно: інформацію про склад власників 

(засновників/учасників/акціонерів) Лізингоодержувача та пов’язаних з ним осіб, інформацію 

комерційного та фінансового характеру стосовно провадження діяльності Лізингоодержувача та 

пов’язаних з ним осіб, інформацію щодо майна, яке передане та/або буде передане Лізингодавцеві 

в забезпечення виконання зобов’язань за Договором відповідно до умов Договору, в порядку, 

встановленому Договором, та/або відмова посадових осіб Лізингоодержувача (його майнового 

поручителя чи поручителя) від участі у переговорах з представниками Лізингодавця. 

Стаття 12. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ОБ`ЄКТ ЛІЗИНГУ 

12.1. В разі переходу права власності на об`єкт лізингу від Лізингодавця до інших осіб, права та 

обов’язки Лізингодавця за  Договором переходять до нового власника об`єкта лізингу. 

12.2. Сторони дійшли згоди про те, що протягом 5 (п’яти) робочих днів з дня закінчення строку лізингу, 

передбаченого Договором та цими Загальними умовами, за обов’язкової умови сплати 

Лізингоодержувачем в повному обсязі заборгованості за лізинговими платежами, викупного 

лізингового платежу(якщо він був нарахований Лізингодавцем), сплати можливих штрафних 

санкцій та відшкодування збитків, та при обов’язковій відсутності відмови Лізингодавця від 

Договору (розірвання Договору) відповідно до умов Договору та чинного законодавства України, 

Лізингодавець зобов’язаний підписати належний акт за формою, що визначена у Додатку №4 

«Акт переходу права власності на об`єкт лізингу» до Договору. Право власності на об`єкт лізингу 

переходить від Лізингодавця до Лізингоодержувача в момент підписання уповноваженими 

представниками Сторін та скріплення печатками (за наявності) Акту переходу права власності на 

об`єкт лізингу в зазначеній вище формі. 
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12.3. Якщо Лізингоодержувач не погасить заборгованість за Договором протягом 10 (десяти) робочих 

днів з дати направлення Лізингодавцем відповідної вимоги про сплату викупного лізингового 

платежу, застосовуються положення пункту 8.6 статті 8 цих Загальних умов.  

Стаття 13. ДОКУМЕНТИ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН І ДІЯЛЬНІСТЬ 

13.1. Протягом усього строку дії Договору Лізингоодержувач зобов’язаний безумовно надавати 

Лізингодавцю відомості та належним чином оформлені документи, що характеризують його 

фінансовий стан і підтверджують отримані доходи за переліком, формою та у строк, зазначений у 

запиті Лізингодавця.  

13.2. Сторони підписанням Договору погодили, що надання Лізингоодержувачем відомостей та 

документів, що характеризують його фінансовий стан та підтверджують одержані доходи жодним 

чином не обмежується наявністю відповідного запиту Лізингодавця, а тому у випадку відсутності 

запиту Лізингодавця та/або не одержання Лізингоодержувачем вказаного запиту, 

Лізингоодержувач зобов’язаний надати Лізингодавцю відомості та належним чином оформлені 

документи, що характеризують його фінансовий стан і підтверджують отримані доходи, на умовах 

та у строки (терміни), що передбачені пунктами 13.2.1 - 13.2.5 цієї статті Загальних умов.  

13.2.1. Якщо Лізингоодержувач за Договором є юридичною особою та платником податку на 

прибуток на загальних підставах Лізингоодержувач надає Лізингодавцю:  

1) квартальну звітність щоквартально, не пізніше 25 (двадцять п'ятого) числа першого 

місяця кварталу, наступного за звітним, а саме: належним чином засвідчені копії 

бухгалтерського балансу (форма 1) та звіту про фінансові результати (форма 2), 

розшифровку дебіторської та кредиторської заборгованості, інші розшифрування 

статей фінансової звітності – на вимогу Лізингодавця;  

2) річну звітність щороку, не пізніше 25 (двадцять п'ятого) лютого року, наступного за 

звітним, а саме:  

− належним чином засвідчені копії балансу (Форма 1),  звіту про фінансові 

результати (Форма 2) за звітний рік,  

− звіт про рух грошових коштів (Форма 3),  

− декларації з податку на прибуток за звітний рік; 

− також надається довідка щодо структури доходів Лізингоодержувача за формою 

Лізингодавця;  

− інші розшифрування, довідки – на вимогу Лізингодавця;  

3) щороку, не пізніше 25 (двадцять п'ятого) лютого року, наступного за звітним, довідки 

обслуговуючих банків про рух (обороти) коштів на поточних рахунках 

Лізингоодержувача з помісячною розбивкою, довідки обслуговуючих банків про 

наявність та розмір заборгованості по отриманим кредитам або довідку 

Лізингоодержувача про відсутність кредитних зобов’язань Лізингоодержувача в 

обслуговуючих банках. 

13.2.2. Якщо Лізингоодержувач за Договором є юридичною особою та платником єдиного 

податку Лізингоодержувач надає Лізингодавцю:  

1) квартальну звітність щоквартально, не пізніше 25 (двадцять п'ятого) числа першого 

місяця кварталу, наступного за звітним, а саме: квартальний звіт суб’єкта малого 

підприємництва;  

2) річну звітність щороку, не пізніше 25 (двадцять п'ятого) лютого року, наступного за 

звітним, а саме:  

− належним чином засвідчені копії квартального звіту суб’єкта малого 

підприємництва з відміткою територіального органу податкової адміністрації про 

його одержання;  

− інші фінансові документи, довідки, розшифрування - на вимогу Лізингодавця. 

У випадках, якщо Лізингоодержувач змінює спрощений режим оподаткування податком 

на прибуток, Лізингоодержувач надає, починаючи з наступного звітного кварталу, що 

слідує за кварталом, в якому відбулися такі зміни, документи та відомості на умовах 

відповідного пункту Договору залежно від наявних змін.  

13.2.3. Якщо Лізингоодержувач належить до групи пов’язаних осіб (відповідно до підпункту 8 

пункту 5  Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за 

активними банківськими операціями, затвердженого  постановою Правління 
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Національного банку України  від 30.06.2016 №351 із змінами), то одночасно із поданням 

фінансової звітності Лізингоодержувачем надається відповідна консолідована звітність 

групи (Форма 1, Форма 2) або належним чином засвідчені копії фінансової звітності 

учасників групи разом із довідкою щодо структури доходів групи/учасників групи за 

формою Лізингодавця.  

13.2.4. Якщо Лізингоодержувач належить до групи під спільним контролем (відповідно до 

підпункту 9 пункту 5  Положення про визначення банками України розміру кредитного 

ризику за активними банківськими операціями, затвердженого  постановою Правління 

Національного банку України  від 30.06.2016 №351 із змінами), то не пізніше 01 серпня 

щорічно Лізингоодержувач надає Лізингодавцю річну консолідовану/комбіновану 

фінансову звітність групи, аудит якої проведено суб'єктом аудиторської діяльності, що 

включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності та має право 

відповідно до вимог законодавства України проводити обов'язковий аудит фінансової 

звітності, або входить до міжнародної аудиторської мережі аудиторських фірм, 

представлених у цьому реєстрі.  

13.2.5. Якщо Лізингоодержувач відноситься до підприємств державного та комунального 

секторів економіки, то не пізніше 01 серпня щорічно Лізингоодержувач надає 

Лізингодавцю річну фінансову звітність, аудит якої проведено суб'єктом аудиторської 

діяльності, що включений до Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності та має 

право відповідно до вимог законодавства України проводити обов'язковий аудит 

фінансової звітності, або входить до міжнародної аудиторської мережі аудиторських фірм, 

представлених у цьому реєстрі.  

13.3. На виконання вимог пунктів 13.2.1 – 13.2.5 цієї статті Загальних умов, належним чином 

засвідченою є копія документу, на якій проставлено напис «Згідно з оригіналом», П.І.Б. 

уповноваженої особи, що має право першого та/чи другого підписів, її посада, підпис, дата 

засвідчення та печатка (за наявності) Лізингоодержувача. 

13.4. На виконання вимог цієї статті Загальних умов Сторони погодились, що вся інформація про 

фінансовий стан Лізингоодержувача є конфіденційною, і Лізингодавець не вправі піддавати її 

розголошенню ні в цілому, ні частково, жодній стороні (крім аудиторів, які здійснюють 

перевірку/аналіз діяльності Лізингодавця) за винятком випадків, передбачених чинним 

законодавством України, та коли існує попередній письмовий дозвіл Лізингоодержувача. 

Стаття 14. БАНКІВСЬКА ТАЄМНИЦЯ 

14.1. Лізингодавець зобов’язується не розголошувати інформацію щодо діяльності та фінансового 

стану Лізингоодержувача, яка складає банківську таємницю, за виключенням випадків, коли 

розкриття банківської таємниці без погодження з Лізингоодержувачем є обов’язковим для 

Лізингодавця у відповідності з чинним законодавством України та у випадках, передбачених 

Договором. 

14.2. Лізингоодержувач погоджується, що умови щодо збереження банківської таємниці, не 

поширюються на випадки розкриття Лізингодавцем третім особам інформації щодо 

Лізингоодержувача, що складає банківську таємницю (в тому числі інформації про причини 

невиконання зобов’язань перед Лізингодавцем, характеристики виконання зобов’язань 

Лізингоодержувача перед Лізингодавцем, про майно, що виступає у якості забезпечення за 

Договором тощо) у випадках порушення Лізингоодержувачем умов Договору. 

Лізингоодержувач, підписанням Договору, надає згоду Лізингодавцю розкривати інформацію, 

що складає банківську таємницю, у випадках порушення Лізингоодержувачем умов Договору, 

шляхом надання її у спосіб та в обсягах, визначених Лізингодавцем, необмеженому колу третіх 

осіб, у тому числі правоохоронним органам, судам, фінансовим установам, іншим установам, 

підприємствам, організаціям тощо. 

14.3. Лізингоодержувач також надає згоду Лізингодавцю на розкриття останнім банківської таємниці 

у випадках та обсягах, необхідних для проведення перевірок діяльності Лізингодавця з боку 

аудиторських організацій або уповноважених державних органів. 

14.4. Лізингоодержувач також згоден, що Лізингодавець на власний розсуд буде надавати в обсягах 

та у формі, визначених Лізингодавцем, інформацію, що складає банківську таємницю, третім 

особам, які здійснюватимуть дії щодо повернення Лізингодавця заборгованості 
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Лізингоодержувача за Договором або виявлять намір придбати (придбають) права вимоги за 

Договором, або яким права вимоги за Договором будуть відступлені Лізингодавцем. 

14.5. Лізингоодержувач також згоден, що Лізингодавець на власний розсуд будь-яку кількість разів 

буде телефонувати йому, направляти відомості про строк та розміри його зобов’язань перед 

Лізингодавцем, нарахування, виконання/неналежне виконання Лізингоодержувачем своїх 

зобов’язань за Договором, іншу інформацію та повідомлення, пов’язані/передбачені Договором, а 

також комерційні пропозиції Лізингодавця та рекламні матеріали за допомогою поштових 

відправлень та листів-звернень, електронних засобів зв’язку, SMS - повідомлень, тощо на 

адреси/номери телефонів, адреси електронної пошти (e-mail), вказані Лізингоодержувачем в 

анкеті, заяві тощо. При цьому Лізингоодержувач несе всі ризики, пов’язані з тим, що направлена 

Лізингодавцем інформація стане доступною третім особам та, відповідно, надає згоду на її 

розголошення.  

14.6. Підписанням Договору, Лізингоодержувач свідчить, що він згоден з умовами та порядком 

розкриття банківської таємниці, викладеними у ньому. Умови цієї статті Загальних умов 

застосовуються також до договорів, що укладені між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем для 

забезпечення зобов’язань Лізингоодержувача за Договором. 

14.7. За незаконне розголошення інформації, що містить банківську таємницю Лізингодавець несе 

відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

 

Стаття 15. ІНШІ УМОВИ 

15.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання (в тому числі обов’язкового підписання 

Сторонами Додатків до Договору: «Графік сплати лізингових платежів», «Специфікація»,  «зразок 

«Акту переходу права власності на об`єкт лізингу», зразок «Акту приймання-передавання об`єкту 

лізингу в лізинг»), скріплення печатками Лізингодавця й Лізингоодержувача та діє до моменту 

виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань згідно  Договору в повному обсязі. 

15.2. Лізингоодержувач попереджений та повідомлений Лізингодавцем про те, що об`єкт лізингу 

та/або майнові права на отримання лізингових платежів за Договором можуть бути передані 

Лізингодавцем у заставу на весь строк дії Договору. На вимогу Лізингодавця, 

Лізингоодержувач зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту направлення  йому 

зазначеного повідомлення підписати та повернути Лізингодавцю відповідні угоди/договори 

застави та/або листи-згоди. 

15.3. Лізингодавець має право уступати свої права за Договором третім особам повністю або частково 

(не залежно від порушення Лізингоодержувачем умов Договору), про що повідомляє 

Лізингоодержувача. Крім цього, Лізингоодержувач надає підписанням Договору безумовну та 

безвідкличну згоду на переведення, у разі порушення ним будь-якого зобов’язання за Договором, 

у визначеному законодавством України порядку за ініціативою Лізингодавця прав та обов’язків 

Лізингодавця за Договором (заміну сторони в Договорі) на третю особу, на що додаткова згода 

Лізингоодержувача не потребується. Сторони погоджують, що Лізингодавець може прийняти 

виконання зобов’язань Лізингоодержувача за Договором повністю чи частково також від третіх 

осіб і що в такому разі у третьої особи, яка виконала зобов’язання Лізингоодержувача перед 

Лізингодавцем виникає право вимоги до Лізингоодержувача в розмірі виконаних зобов’язань. 

15.4. Підписуючи цей Договір, Лізингоодержувач підтверджує, що його повідомили та попередили  

про:  

− всі особливі властивості об`єкта лізингу, які можуть бути небезпечними для життя, здоров’я, 

майна Лізингоодержувача та третіх сторін, навколишнього середовища або призвести до 

пошкодження об`єкта лізингу під час його використання і в подальшому взяття на себе всієї 

відповідальності за будь-яку шкоду фізичним, юридичним особам, будь-яким іншим 

установам внаслідок використання, зберігання, володіння або інших операцій з об`єктом 

лізингу; 

− можливість експлуатації та використання за призначенням об`єкта лізингу виключно після 

отримання документів, що підтверджують належну реєстрацію об`єкта лізингу відповідно 

до вимог чинного законодавства України. Лізингоодержувач підтверджує, що він не має та 

не буде мати у подальшому будь-яких претензій до Лізингодавця з приводу  компенсації 

втраченої вигоди  та потенційних  збитків,  пов’язаних із неможливістю експлуатації об`єкта 

лізингу до дати його належної реєстрації.  
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15.5. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати рахунки, передбачені умовами Договору, в тому 

числі пунктами 3.5, 3.7, 3.16, пункту 5.9 статті 5, пункту 8.7.3 статті 8 Загальних умов, пунктів 6.8 

та/або 6.10 статті 6 «СТРАХУВАННЯ» Загальних умов, протягом трьох робочих днів з моменту 

їх направлення Лізингодавцем. Рахунки, передбачені умовами Договору, та інша інформація 

щодо стану заборгованості можуть бути в будь-який час надіслані Лізингодавцем 

Лізингоодержувачу за допомогою електронного повідомлення або поштовим повідомленням на 

адреси/реквізити, зазначені у розділі «РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН» Договору,  або в 

інший спосіб за вибором Лізингодавця. Лізингодавець не зобов’язаний (за умови відсутності 

відповідної письмової вимоги Лізингоодержувача) надавати в паперовій формі рахунки та будь-

яку інформацію щодо стану заборгованості Лізингоодержувача за Договором.  

15.6. Сторони домовились про всі істотні умови Договору, в тому числі, що загальна ціна Договору 

може змінюватись відповідно до умов у ньому викладених та Загальних умов. Місцем виконання 

Договору є місцезнаходження Лізингодавця. 

15.7. Сторони врегулювали свої відносини та визначили окремі зобов’язання (окремі умови) відповідно 

до частин 1-3 статті 6 Цивільного кодексу України.  

15.8. Будь-які повідомлення та/або документи, що направляються Сторонами одна одній у зв’язку з 

Договором, повинні бути викладені в письмовій формі та будуть вважатись поданими належним 

чином, якщо вони надіслані рекомендованим листом або доставлені особисто на адресу Сторін (за 

виключенням електронних повідомлень). Повідомлення та/або документи вважаються 

надісланими з дати їх відправлення однією Стороною іншій за адресою, зазначеною у Договорі. 

Сторона вважається такою, що знала про зміну адреси іншої Сторони, виключно в разі укладення 

Сторонами відповідної додаткової угоди до Договору. Сторони погодились, що повідомлення 

та/або документи (за виключенням електронних повідомлень) вважаються отриманими 

Лізингоодержувачем на сьомий календарний день з дати реєстрації Лізингодавцем 

рекомендованого листа у відділенні поштового зв’язку (при цьому Лізингоодержувач несе ризик 

отримання таких листів у строк, що перевищує сім календарних днів) або в день особистого 

вручення Лізингоодержувачу, зазначений в повідомленнях та/або документах; а направлені 

електронні повідомлення – в день та час їх направлення Лізингодавцем. 

15.9. Підписанням Договору Лізингоодержувач  надає Лізингодавцю дозвіл на:  

− отримання з будь-якого бюро кредитних історій та використання інформації щодо його 

кредитної історії,  

− збір, зберігання, використання та поширення через Приватне акціонерне товариство “Перше 

всеукраїнське бюро кредитних історій”, що знаходиться за адресою: 02002, Україна, м. Київ, 

вул. Євгена Сверстюка, б.11, та/або ТОВ «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КРЕДИТНИХ ІСТОРІЙ», 

що знаходиться за адресою: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д, та/або будь-

яке інше бюро кредитних історій інформації щодо Лізингоодержувача та Договору (і змін 

до нього, що укладені або будуть укладені з Лізингодавцем), в тому числі інформації, яка 

міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування, в порядку, 

визначеному Законом України “Про організацію формування та обігу кредитних історій”;  

− збір, зберігання, використання та поширення інформації, яка складає його кредитну історію, 

через інші бюро кредитних історій, які будуть співпрацювати з Лізингодавцем у 

майбутньому протягом строку дії  Договору. 

Підписанням  Договору Лізингоодержувач підтверджує, що він проінформований 

Лізингодавцем про свої права як суб’єкта кредитної історії, а також що всі запити до бюро 

кредитних історій, що здійсненні Лізингодавцем з дати укладення Договору були здійсненні за 

згодою  Лізингоодержувача.  

Шляхом підписання Договору Лізингоодержувач надає Лізингодавцю згоду на збір, зберігання 

та передачу інформації, яка складає його кредитну історію в бюро кредитних історій для 

подальшого оброблення, використання та поширення такої інформації відповідно до чинного 

законодавства України. Лізингоодержувач згоден, що його кредитна історія, передана в згаданий 

вище спосіб, буде доступною через бюро кредитних історій іншим юридичним особам, які 

укладатимуть чи матимуть намір укласти з Лізингоодержувачем кредитні правочини, при умові, 

якщо Лізингоодержувач звертатиметься до таких юридичних осіб і надаватиме свою згоду на 

отримання його кредитної історії в бюро кредитних історій. Кредитна історія передається в бюро 

кредитних історій, зберігається та поширюється у формі та шляхами, які самостійно погоджуються 

Лізингодавцем та бюро кредитних історій. 

Одночасно Лізингоодержувач надає свою безумовну та безвідкличну згоду на збір, зберігання, 
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використання та поширення Лізингодавцем через зазначені бюро кредитних історій інформації 

щодо себе та своїх кредитних зобов’язань, на отримання Лізингодавцем від бюро кредитних 

історій додаткової актуальної інформації, порівняно з внесеною до анкетних даних, щодо нього та 

його майна від державних реєстрів в особі їх уповноважених органів (держателів, розпорядників, 

адміністраторів), а також з інших дозволених законом джерел. Наданий Лізингоодержувачем 

дозвіл не обмежений в часі та не буде відкликаний ним.  

Із змістом Закону України „Про організацію формування та обігу кредитних історій” в чинній 

редакції Лізингоодержувач ознайомлений. 

15.10. Підписанням Договору Лізингоодержувач підтверджує, що він письмово повідомлений 

Лізингодавцем про  передачу у випадках, в обсязі та в порядку, передбачених статтею 67¹ Закону 

України «Про банки і банківську діяльність», інформації до Кредитного реєстру Національного 

банку України (далі – Кредитний реєстр). При цьому, Лізингоодержувач зобов’язується 

повідомити інших пов'язаних з ним осіб, відомості щодо яких Лізингодавець передає до 

Кредитного реєстру відповідно до вимог пункту 5 частини третьої  статті 67¹ Закону України «Про 

банки і банківську діяльність», про передачу даних стосовно таких осіб до Кредитного реєстру. 

15.11. Підписанням Договору Лізингоодержувач погоджується з тим, щоб у випадку, коли 

Лізингоодержувач має перед Лізингодавцем невиконані належним чином зобов’язання, 

Лізингодавець надавав інформацію щодо Лізингоодержувача та його зобов’язань за Договором 

в обсязі, що буде в наявності у Лізингодавця, в розпорядження третіх осіб, які на підставі окремих 

договорів з Лізингодавцем здійснюють заходи з повернення заборгованості боржників 

Лізингодавцю за договорами фінансового лізингу, за умови покладення на них обов’язку 

збереження режиму конфіденційності щодо такої інформації. 

15.12. Будь-які спори, що можуть виникнути між Сторонами з приводу умов Договору, розглядаються 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

 


