
Погоджено рішенням 
виконавчого комітету

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ №21-46LL0001

м. Тернопіль «__» _ _ _ _ _  20__ року

Акціонерне   товариство   «Державний   експортно-імпортний   банк   України»   (скорочена    назва    – 
АТ «Укрексімбанк»), Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112 (далі – 
Лізингодавець або Банк) в особі керуючого філією АТ «Укрексімбанк» у м. Тернополі Литвин-Оліяр Інни 
Петрівни, яка діє на підставі довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 
округу Дубенко К.Є. за реєстровим №935 від 23.03.2021р., з однієї сторони, та

Комунальне Підприємство «Міськавтотранс» Тернопільської міської ради (скорочена назва – КП
«Міськавтотранс»   ТМР),   ідентифікаційний   код   35069244,   далі   –   Лізингоодержувач,   в   особі   Директора
Торожнюка Романа Васильовича, який діє на підставі розпорядження Тернопільської міської ради від 18.08.2020
№284-К, з іншої сторони, далі разом – Сторони, з урахуванням передумов та взаємних домовленостей, що 
відображені нижче, уклали цей договір фінансового лізингу (далі – Договір) про таке:

Сторони домовились, що для цілей цього Договору застосовуються терміни та поняття зазначені в Загальних 
умовах фінансового лізингу (Додаток №1 до цього Договору).

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
За цим Договором Лізингодавець зобов'язується набути на підставі Договору купівлі-продажу у власність 

Об`єкт фінансового лізингу у Продавця відповідно до Заяви про надання послуг фінансового лізингу (Додаток №2 
до цього Договору) та інших умов цього Договору і передати Об`єкт фінансового лізингу у платне користування 
Лізингоодержувачу на визначений строк та на умовах, обумовлених цим Договором (з усіма додатками, змінами та 
доповненнями до нього), а Лізингоодержувач зобов'язується прийняти Об`єкт фінансового лізингу у користування 
на умовах, визначених в цим Договором (з можливістю придбання у власність (викупу) Об`єкту фінансового 
лізингу), сплачувати Періодичні лізингові платежі та інші платежі, передбачені цим Договором (з усіма додатками, 
змінами та доповненнями до нього).

Сторони дійшли згоди про те, що права та обов’язки Сторін та інші умови цього Договору визначаються у 
Загальних умовах фінансового лізингу (Додаток №1 до Договору), які є невід’ємною частиною цього Договору.

2. УМОВИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
2.1. Придбання Лізингодавцем Об`єкта фінансового лізингу та передання його Лізингоодержувачу здійснюється
на наступних умовах:

Об`єкт фінансового 
ЛІЗИНГУ

Всі основні засоби обрані Лізингоодержувачем, які передаються в користування 
Лізингодавцем Лізингоодержувачу на умовах фінансового лізингу за цим 
Договором, вимоги Лізингоодержувача щодо яких наведено у Заявах про надання
послуг фінансового лізингу.

УМОВИ 
ФІНАНСУВАННЯ:

Загальна Вартість Об`єкта фінансового лізингу складається із сукупної вартості 
всіх Частин Об`єкта фінансового лізингу, зазначених у Заявах про надання послуг 
фінансового лізингу.
Строк лізингу починається з дати підписання Акту приймання-передачі Об`єкта 
фінансового лізингу (Частини Об`єкта фінансового лізингу) Сторонами. Строк 
лізингу для кожної Частини Об`єкта фінансового лізингу зазначається у 
відповідній Заяві про надання послуг фінансового лізингу.
Ліміт фінансування Банком (далі - Ліміт фінансування) становить 64 080 000,00 
(шістдесят чотири мільйони вісімдесят тисяч,00) грн. з ПДВ.
Проценти та комісії розраховуються Лізингодавцем та сплачуються 
Лізингоодержувачем відповідно до умов пункту 2.6 Договору, Розділу 6 Додатку
№1 та Додатку № 4 до цього Договору.

2.2. Платежі Лізингоодержувача за Договором складаються з Авансового платежу, Періодичних лізингових 
платежів, інших комісій та витрат Лізингодавця, що безпосередньо пов'язані з виконанням умов Договору. 
Періодичний лізинговий платіж складається з:
- суми відшкодування Вартості Об`єкта фінансового лізингу/Частини вартості Об`єкта фінансового лізингу (з
врахуванням ПДВ), що входить у склад Періодичних лізингових платежів за Об`єкт фінансового лізингу/кожну 
Частину Об`єкта фінансового лізингу, розмір якої визначається у відповідності до цього Договору та Графіку(ів)
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лізингових платежів;
- суми Винагороди Лізингодавцю, що входить до складу Періодичних лізингових платежів за Об`єкт фінансового 
лізингу/кожну Частину Об`єкту фінансового лізингу передану в користування Лізингоодержувачу за цим 
Договором (включає проценти та комісії)1.
Авансовий платіж, Періодичні лізингові платежі, інші комісії та витрати, передбачені Договором, підлягають 
сплаті Лізиноодержувачем відповідно до умов цього Договору та Графіку лізингових платежів.

Лізингоодержувач здійснює платежі за Договором відповідно до визначених у пунктах 2.2 та 2.6 цього 
Договору переліку і умов розрахунку їх розмірів.

Умови здійснення Лізингоодержувачем платежів за Договором визначаються у розділі 6 Додатку №1 до 
Договору.

Вартість Об`єкта фінансового лізингу може змінюватися (збільшуватися або зменшуватися), залежно від умов 
Договору купівлі-продажу Об`єкта фінансового лізингу.
У випадку збільшення Вартості Об`єкта фінансового лізингу на момент остаточного розрахунку з Продавцем 
сума, на яку була збільшена Вартість Об`єкта фінансового лізингу понад Первинну вартість Об`єкта фінансового 
лізингу, збільшує суму Авансового платежу Лізингоодержувача, а Обсяг фінансування залишається незмінним.
У випадку зменшення Вартості Об`єкта фінансового лізингу на момент остаточного розрахунку з Продавцем 
Об`єкта фінансового лізингу сума, на яку була зменшена Первинна вартість Об`єкта фінансового лізингу зменшує 
Обсяг фінансування і, відповідно, зменшує розмір лізингових платежів у частині відшкодування Вартості Об`єкта 
фінансового лізингу.
Обсяг фінансування за усіма Заявами про надання послуг фінансового лізингу по цьому Договору у будь-якому 
випадку не може бути більшим за Ліміт фінансування.
Якщо Остаточна вартість Об`єкта фінансового лізингу буде більшою за Первинну вартість, Лізингодавець 
здійснює перерахунок сплаченої Лізингоодержувачем Комісії за надання фінансування та направляє 
Лізингоодержувачу рахунок для оплати Лізингоодержувачу, який Лізингоодержувач зобов’язаний оплатити 
протягом 3 (трьох) Банківських днів від дати рахунку. У разі, якщо Остаточна вартість Об`єкта фінансового 
лізингу буде меншою за Первинну вартість, Лізингодавець здійснює перерахунок сплаченої Лізингоодержувачем 
Комісії за надання фінансування та направляє суму, на яку зменшується сплачена Лізингоодержувачем Комісія за 
надання фінансування, на погашення відшкодування вартості Об`єкта фінансового лізингу в першому 
Періодичному лізинговому платежі.

У випадку зміни Вартості Об`єкта фінансового лізингу, відповідно до пункту 2.3 Договору, відбувається 
коригування сум Авансового платежу, Обсягу фінансування та Періодичних лізингових платежів. На основі таких 
змін Лізингодавець формує новий Графік лізингових платежів який підписується Сторонами та приймається 
Лізингоодержувачем у безспірному порядку, при цьому складений попередньо Графік лізингових платежів 
втрачає свою чинність з дати підписання Сторонами нового Графіку лізингових платежів.

Якщо розмір фактично сплаченого Лізингодавцем Авансового платежу, відповідно до Договору купівлі- 
продажу, на користь Продавця буде перевищувати розмір Авансового платежу, сплаченого Лізингоодержувачем 
відповідно до умов цього Договору, то Лізингодавець виставляє Лізингоодержувачу рахунок на сплату суми
такого перевищення, а Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити даний рахунок протягом 3 (трьох) Банківських 
днів з дати виставлення рахунка Лізингодавцем.

2.6. ПРОЦЕНТИ ТА 
КОМІСІЇ ЗА ДОГОВОРОМ

Проценти та комісії, з яких складається сума Винагороди Банку, яка є складовою 
Періодичних лізингових платежів, передбачених цим Договором, в тому числі (але 
не виключно):

Винагорода Банку сплачується Лізингоодержувачем у дати, встановлені 
Графіком лізингових платежів (Додаток № 4 до Договору) та включає в себе 
проценти та Комісію за управління.

Проценти нараховуються щомісячно на Залишкову вартість Об`єкта 
фінансового лізингу та сплачуються Лізингоодержувачем щомісячно у дати, 
встановлені Графіком лізингових платежів для сплати суми, що відшкодовує 
частину Вартості Об`єкту фінансового лізингу (Додаток № 4 до Договору), за 
змінюваною ставкою.
Розмір процентної ставки розраховується наступним чином: сума розміру 
індикативної ставки UIRD 12M станом на 15.11.2021 становить 8,71 (Вісім цілих 
сімдесят одна сота), та значення фіксованої маржі в розмірі 1,09 (Одна ціла дев`ять 
сотих) %.
Розмір процентної ставки на дату укладання Договору становить 9,8 (Дев`ять 
цілих вісім десятих) % річних.
Процентна ставка переглядається щорічно на підставі змін розміру Базової ставки

1 Процентна ставка, розмір комісій та їх назви встановлюються згідно з чинними нормативними документами Лізингодавця/ рішеннями 
уповноважених колегіальних органів Лізингодавця про встановлення процентних ставок/ комісій за окремими видами активних операцій на 
дату прийняття рішення щодо здійснення операції.
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UIRD 12M та застосовується відповідно до підпункту 6.4.1 Загальних умов 
фінансового лізингу (Додаток № 1 до Договору). Розмір процентної ставки 
визначається за формулою:
Базова ставка UIRD 12M + 1,09 (Одна ціла дев`ять сотих) % та не може бути 
більшою 25,0 (Двадцять п’ять) % річних (далі – Ставка max) та меншою 9,8 
(Дев’ять цілих вісім десятих) % річних (далі – Ставка min).
В разі, якщо розрахований розмір процентної ставки є меншим за Ставку min, на 
період до дати наступного визначення розміру такої ставки розмір процентної 
ставки встановлюється на рівні Ставки min.
В разі, якщо розрахований розмір процентної ставки є більшим за Ставку max, на 
період до дати наступного визначення розміру такої ставки розмір процентної 
ставки встановлюється на рівні Ставки max.
2.6.1.2. Комісія за управління сплачується щомісячно 0,39 (Нуль цілих тридцять 
дев’ять сотих) % від Обсягу фінансування. Перегляд розміру Комісії за управління 
здійснюється один раз на рік згідно з умовами Додатку № 1 до Договору. У разі 
зміни розміру Комісії за управління Сторони зобов’язані узгодити нову редакцію 
Графіку лізингових платежів шляхом вчинення відповідного двостороннього 
правочину.

Комісія за надання фінансування – 0,2% (Нуль цілих дві десятих) (в т.ч. ПДВ) 
від Обсягу фінансування Об`єкта фінансового лізингу одноразово до моменту 
підписання акту приймання-передачі Об`єкту лізингу.

Інші комісії, визначені Тарифами (Додаток № 5 до Договору).

2.7. ОПИС
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ:

У разі порушення Лізингоодержувачем будь-яких умов цього Договору або 
погіршення фінансового стану Лізингоодержувача чи в інших випадках, 
передбачених Договором, Лізингодавець має право вимагати від 
Лізингоодержувача надання забезпечення виконання зобов`язань
Лізингоодержувача за цим Договором.

2.8. ПРИДБАННЯ
ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО 

ЛІЗИНГУ

Порядок придбання Лізингодавцем Об`єкта фінансового Лізингу та передання 
його у користування Лізингоодержувачу визначається Загальними умовами 
фінансового лізингу (Додаток №1 до Договору), Заявою про надання послуги 
фінансового лізингу (Додаток №2 до Договору) та умовами Договору купівлі-
продажу.

2.9. ДОДАТКОВІ УМОВИ:

Лізингоодержувач зобов’язується:
Без попередньої письмової згоди Банку не здійснювати внески до статутних 

фондів третіх осіб (підприємств, установ, організацій, їх об‘єднань тощо), в т.ч. 
шляхом передачі в якості внеску до статутного капіталу активів 
Лізингоодержувача;

Без попередньої письмової згоди Банку не надавати фінансові допомоги, 
позики юридичним та/або фізичним особам, не придбавати (купувати) будь-які 
цінні папери, не приймати та не надавати будь-які векселя;

Без попередньої письмової згоди Банку не здійснювати виплату (и) дивідендів 
та/або розподіл прибутку за виключенням перерахування дивідендів та/або 
прибутку на користь Держави/бюджету України/материнської компанії.

Без попередньої письмової згоди Банку не закривати будь-який з поточних 
рахунків (у тому числі у іноземних валютах), які відкриті Лізингоодержувачем у 
Банку;

На першу вимогу Банку, у строки визначені такою вимогою, надати до Банку 
документи і відомості, необхідні для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в 
тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих бенефіціарних 
власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають 
фінансовому моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та 
відомості, які витребує Банк з метою виконання вимог законодавства, яке регулює 
відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення);

Без попередньої письмової згоди Банку не приймати будь-яке рішення та/або 
не вчиняти дії учасника (-ів)/ кінцевого (-их) бенефіціарного (-их) власника (-ів) 
Лізингоодержувача (контролерів), результатом яких є/ має бути/ може бути 
здійснення змін в організаційно-правовій формі Лізингоодержувача (контролерів),
та/або складі та/або структурі учасника (-ів)/ бенефіціарного (-их) власника (-ів) 
Лізингоодержувача, та/або зміни кінцевого (-их) бенефіціарного (-их) власника (-
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ів) (контролера (-ів) юридичних осіб-власників часток (акцій) Лізингоодержувача, 
щонайменше за 30 календарних днів до передбаченої (-го) таким (-и) рішенням (-и) 
та/або дією (-ями) дати/ терміну прийняття/ набуття такими змінами чинності;

Без попередньої письмової згоди Банку не отримувати кредити та гарантії в 
інших банківських установах, не надавати порук, не здійснювати аваль векселів не 
укладати договори фінансового лізингу, не проводити розміщення облігацій, не 
відкривати акредитиви та не укладати будь-якого (-ї) іншого (-ї) договору (угоди) 
щодо здійснення будь-якою іншою кредитно-фінансовою установою відносно 
Лізингоодержувача операції, яка згідно зі ст.ст.47, 49 Закону України «Про банки і 
банківську діяльність» відноситься до кредитних;

Без попередньої письмової згоди Банку не укладати договори, якими 
передбачено надання в заставу майна в якості забезпечення виконання своїх 
зобов'язань та/або зобов'язань третіх осіб;

Без попередньої письмової згоди Банку не відкривати поточні рахунки в інших 
банках;

Без попередньої письмової згоди Банку не здійснювати переведення активів, в 
тому числі шляхом створення/вступу до існуючих/збільшення статутних фондів 
підприємств, установ чи організацій, їх об‘єднань;

Без попередньої письмової згоди Банку не приймати рішення стосовно 
припинення своєї діяльності або реорганізації шляхом злиття, приєднання, поділу 
або перетворення

Без попередньої письмової згоди Банку не відчужувати необоротні активи на 
суму більше, ніж 10 % (десять) процентів, тобто значення показника (На02- 
На13)/На0*100% не повинне перевищувати 10 % (десять) процентів;

Без попередньої письмової згоди Банку не приймати рішення про купівлю 
та/або продаж частки(ок) в статутних капіталах інших юридичних осіб, акцій та 
пов'язаних з ними корпоративних прав, більше ніж 10 % (десять) процентів їх 
статутного капіталу, а також не укладати пов'язані з цим договори купівлі та/або 
продажу;

Надавати Банку протягом дії цього Договору підтвердження наявності у 
фінансовому плані коштів для виконання зобов’язань зі сплати Лізингових 
платежів не пізніше 10-го Банківського дня із дати затвердження/підготовки 
відповідного документу.

Письмово повідомляти Банк не менше ніж за 30 календарних днів до 
запланованої дати проведення приватизації у разі прийняття уповноваженими 
органами рішення про приватизацію.

У випадку невиконання будь-якого зобов’язання та умов, зазначених у 
підпунктах 2.9.1.1- 2.9.1.5, 2.9.1.7-2.9.1.15, 2.9.4 – 2.9.6 цього Договору, а також у 
випадку встановлення Банком наявності факту (-ів) прийняття будь-якого рішення/ 
здійснення будь-якої дії або зміни осіб, зазначених у підпункті 2.9.1.6 цього 
Договору без згоди Банку, Банк має право вимагати повного дострокового 
погашення всіх грошових зобов’язань перед Банком протягом строку, зазначеного 
у відповідному повідомленні Банку, а Лізингоодержувач зобов’язаний здійснити 
таке погашення в строки, визначені у повідомленні Банку;

За кожен випадок невиконання зобов`язань зазначених у підпунктах 2.9.1.1- 
2.9.1.5, 2.9.1.7-2.9.1.15 цього Договору, а також у випадку встановлення Банком 
наявності факту (-ів) прийняття будь-якого рішення/ здійснення будь-якої дії або 
зміни осіб, зазначених в підпункті 2.9.1.6 цього Договору без згоди Банку, на 
період три календарних місяці, починаючи з першого дня місяця, наступного за 
місяцем, у якому Банком було встановлено наявність факту (-ів) та/або порушення 
(-нь) зобов’язань, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф в розмірі 0,17% 
від Залишкової вартості Об`єкта фінансового лізингу, що була встановлена на дату 
повідомлення Лізингодавцем Лізингоодержувача про необхідність сплати штрафу 
(за кожне порушення).

У разі отримання погодження від Банку на вчинення дій, зазначених у пункті

2 На0 - сума значень рядків 1001, 1005, 1011, 1016 (за відсутністю 1016 використовувати 1015), 1021 (за відсутністю 1021 
використовувати 1020), 1090 Форми №1 або Суми значень рядків 1005, 1011, 1020, 1090 Форми №1-м на попередню звітну дату.
3 На1 – сума значень рядків 1001, 1005, 1011, 1016 (за відсутністю 1016 використовувати 1015), 1021 (за відсутністю 1021 
використовувати 1020), 1090 Форми №1 або Суми значень рядків 1005, 1011, 1020, 1090 Форми №1-м на останню звітну дату.
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2.9.1.7 Договору у строк не більше 5 (п’яти) Банківських днів після настання 
вищенаведеного факту повідомити Банк про укладення кредитного (-ї) договору 
(угоди) та/або договору (угоди) про надання гарантії, та/або будь-якого (-ї) іншого 
(-ї) договору (угоди) щодо здійснення будь-якою іншою кредитно-фінансовою 
установою відносно Лізингоодержувача операції, яка згідно ст.ст. 47, 49 Закону 
України “Про банки і банківську діяльність” відноситься до кредитних.

Лізингоодержувач зобов’язується інформувати Банк про порушення справи 
про банкрутство щодо Лізингоодержувача, не пізніше 5 (п’яти) Банківських днів з 
дня винесення судом відповідної ухвали (постанови).

Лізингоодержувач зобов’язаний протягом 5 (п’яти) Банківських днів письмово 
повідомляти Банк про:

зміну власних реквізитів (поштової адреси, місцезнаходження юридичної 
особи / органу управління юридичної особи / іншого органу або юридичної особи, 
які мають право діяти від імені юридичної особи, номерів телефонів тощо), зміни в 
особовому складі керівництва Лізингоодержувача;

втрату власних/орендованих основних засобів або іншого майна, необхідного 
для здійснення діяльності (виробничого обладнання, складських приміщень, 
транспортних засобів, торгових або офісних приміщень тощо), що ставить під 
сумнів / унеможливлює генерування грошових потоків в обсягах, необхідних для 
сплати Лізингових платежів;

втрату персоналу, необхідного для здійснення операційної діяльності;
зміни у складі пов'язаних осіб Лізингоодержувача, зокрема, власників, які 

володіють не менше ніж 10% статутного капіталу Лізингоодержувача, із 
зазначенням для юридичної особи повної назви та коду ЄДРПОУ, для фізичної 
особи - прізвища, ім‘я, по батькові такої особи та її ідентифікаційного номера 
платника податку.

Лізингоодержувач зобов’язаний письмово не пізніше 3-х Банківських днів 
після дня її настання проінформувати Банк про настання несприятливої події, 
визначеної в підпункті 13.1.15 Додатку №1 Договору.
2.9.7. У термін до 31.01.2022р. надати підтвердження внесення Тернопільською 
міською радою змін до Програми розвитку пасажирського транспорту міської 
територіальної громади на 2021-2023 рр. (Рішення Тернопільської міської ради
№8/2/11 від 18.12.2020 р.), де визначити Лізингоотримувача, кількість автобусів, 
що будуть придбані за Договором, спосіб придбання (фінансовий лізинг) та 
щорічний обсяг бюджетних коштів, який відповідатиме графіку цього Договору.

3. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ
Цей Договір вступає в силу з дати його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за цим Договором. Закінчення строку дії/ розірвання/ припинення цього Договору не звільняє Сторони 
від виконання зобов'язань і відшкодування збитків за цим Договором, якщо такі виникли впродовж строку дії цього 
Договору та/або у зв`язку із закінченням строку дії/ розірванням/ припиненням цього Договору.

Право користування Об`єктом фінансового лізингу на умовах цього Договору з моменту отримання Об`єкта 
фінансового лізингу набуває Лізингоодержувач. Право керування Об`єктом фінансового лізингу можуть мати треті 
особи, перелік яких визначено Лізингоодержувачем у листі до Лізингодавця, та на яких поширюються умови дії 
договору обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – 
договір / поліси ОСЦПВВНТЗ) та договору добровільного страхування наземних транспортних засобів.

Відповідальність Сторін за порушення зобов`язань за цим Договором визначається законодавством України та 
Загальними умовами фінансового лізингу (Додаток №1 до Договору).

Порядок вилучення/ повернення Об`єкта фінансового лізингу визначений у Загальних умовах фінансового 
лізингу (Додаток №1 до Договору).

У разі зміни назви, місцезнаходження, розрахункового (поточного) рахунку, за яким цим Договором 
передбачається здійснення розрахунків, настання будь-якого іншого факту чи події, що може негативно позначитись 
на виконанні Сторонами їх зобов'язань за цим Договором, Сторона, в якої відбулись така подія або факт, зобов'язана 
письмово повідомити іншу Сторону про їх настання не пізніше 3 (трьох) банківських днів з моменту настання 
відповідної події або факту.

Сторони погодили, що цей Договір укладається з метою забезпечення господарської діяльності 
Лізингоодержувача основними засобами.

Сторони зобов’язуються не розголошувати третім особам умови цього Договору, а також будь-яку інформацію 
щодо нього, за винятком випадків, коли таке розголошення вимагається законодавством України та/ або є 
необхідною умовою реалізації умов цього Договору (прав та обов’язків Сторін за ним), а також за винятком випадків 
надання Лізингодавцем інформації третім особам, що є пов’язаними особами Лізингодавця, третім особам, які
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надають послуги Лізингодавцю, а також з метою захисту Лізингодавцем своїх прав та інтересів в рамках 
законодавства України та/ або на виконання вимог внутрішніх нормативних документів Лізингодавця.

Відносини Сторін в частині, не врегульованій цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
Цей Договір укладено в трьох ідентичних примірниках українською мовою, два примірники Договору для 

Лізингодавця і один – Лізингоодержувачу. Всі примірники мають однакову юридичну силу.

4. ДОДАТКИ
Невід’ємними частинами цього Договору є: Додаток №1 Загальні умови фінансового лізингу; Додаток №2 

Зразок Заяви про надання послуг фінансового лізингу; Додаток №3 Зразок Акту приймання-передачі Об`єкта 
фінансового лізингу; Додаток №4 Графік лізингових платежів; Додаток №5 Тарифи; Додаток №6 Зразок Акту 
відповідності; Додаток №7 Зразок Акту переходу права власності; Додаток №8 Зразок Акту вилучення (повернення) 
Об`єкта фінансового лізингу; Додаток №9 Перелік документів та строки їх подання Лізингоодержувачем до Банку; 
Додаток №10 Довідка про установчі документи та органи управління; Додаток №11 Довідка про відкриті 
поточні/вкладні (депозитні) рахунки, про надходження грошових коштів на рахунки Лізингоодержувача, відкриті в 
банках, кредити банків, надані Лізингоодержувачу, отримані позики, випущені облігації, позабалансові та інші 
зобов’язання Лізингоодержувача кредитного характеру; Додаток №12 Довідка про заборгованість перед бюджетом, 
державними та цільовими фондами, судові справи, в яких стороною є Лізингоодержувач, щодо споживачів та 
постачальників, фінансову звітність; Додаток №13 Довідка про обсяги реалізації, Додаток №14 Зобов’язання 
Лізингоодержувача щодо виконання фінансових ковенантів (показників) та інших фінансових умов; Додаток № 15 
Зразок Договору купівлі-продажу (викупу) Об`єкта фінансового лізинг; Додаток № 16 Зразок Акту переходу права 
власності (до Договору купівлі-продажу (викупу) Об`єкта фінансового лізингу.

5. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

Один примірник (оригінал) цього Договору отримано представником Лізингоодержувача.

    . .20  

mailto:gnb@te.eximb.com
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Додаток №1 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001від 28.12.2021
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ

м. Тернопіль “28” грудня 2021 року

1. ПРЕАМБУЛА
Ці Загальні умови фінансового лізингу (надалі - Загальні умови фінансового лізингу) разом із Договором 

фінансового лізингу, з усіма додатками до нього спільно іменуються як «Договір», являють собою угоду між 
Сторонами щодо придбання Об`єкта фінансового Лізингу Лізингодавцем та передачу його Лізингоодержувачу 
згідно з положеннями Закону України «Про фінансовий лізинг», а також іншими положеннями законодавства 
України.

2. ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
Сторони дійшли згоди, що терміни і поняття, які використовуються в Договорі, вживаються у таких 

значеннях:
Авансовий платіж – це платіж, що сплачується Лізингоодержувачем в національній валюті (гривні) та 

становить частину Вартості Об`єкта фінансового лізингу, розмір якого визначається відповідно до умов цього 
Договору. Авансовий платіж є окремим лізинговим платежем у Графіку лізингових платежів, складеного за формою, 
наведеної в Додатку №4 до Договору (далі – Графік лізингових платежів), що відшкодовує частину Вартості Об`єкта 
фінансового лізингу, та сплачується Лізингоодержувачем до придбання Лізингодавцем Об`єкта фінансового лізингу 
у Продавця.

Базова ставка UIRD (індекс) – індикативна ставка «Український індекс ставок за депозитами фізичних 
осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates), що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів 
фізичних осіб у національній валюті, які оголошуються банками України на строк 12 (дванадцять) місяців, дійсна на 
15 жовтня кожного року дії Договору. У Договорі при визначенні розміру Базової ставки UIRD застосовуються 
значення індикативної ставки «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail 
Deposit Rates) для депозитів у гривні строком на 12 (дванадцять) місяців, розраховані станом на найближчий день, 
що передує даті підписання Сторонами цього Договору та в подальшому датам перегляду розміру процентної ставки 
для визначення Винагороди Лізингодавця за Договором (в порядку, передбаченому пунктом 2.6 цього Договору та 
розділу 6 Додатку 1 до цього Договору). У разі, якщо значення індикативної ставки «Український індекс ставок за 
депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) для депозитів у гривні строком на 12 
(дванадцять) місяців у такий день не встановлено, для розрахунку зміни Базової ставки UIRD для гривні (індексу) 
застосовується значення, встановлене на попередній день, коли така індикативна ставка для цієї валюти і строку 
була розрахована.

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 – гривня.
Вартість Об`єкта фінансового лізингу – погоджена Сторонами вартість (ціна) Об`єкта фінансового 

лізингу, що зафіксована у Договорі на дату його укладання і може змінюватися згідно з умовами Договору купівлі- 
продажу, та відображає його справедливу та звичайну вартість.

Викупна вартість Об`єкта фінансового лізингу – сума платежу яка відшкодовує частину Вартості Об`єкта 
фінансового лізингу в останньому Періодичному лізинговому платежі, відповідно до Графіку лізингових платежів 
(Додаток № 4 до Договору фінансового лізингу), з урахуванням ПДВ.

Винагорода – сума процентів, комісій та інших платежів Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об`єкт 
фінансового лізингу.

Група пов’язаних контрагентів (ГПК) - два або більше контрагентів – що згідно з вимогами глави 1 
розділу VI Інструкції про порядок регулювання діяльності банків в Україні, затвердженої постановою Правління 
НБУ від 28 серпня 2001 року № 368, із змінами і доповненнями, визначені як такі, що несуть спільний економічний 
ризик, а саме:
1. Лізингоодержувач;
2. ТЕРНОПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА;
3. КП «Екоресурси»;
4. КП «Еней»;
5. КП «Земельно-кадастрове бюро» ;
6. КП «Місто» ;
7. КП «Автошкола Міськавтотранс» ;
8. КП «Міське бюро технічної інвентаризації» ;
9. КП «Міськшляхрембуд» ;
10. КП «Об’єднання парків культури і відпочинку м. Тернополя» ;
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11. КП «Парк Загребелля» ;
12. КП «Підприємство матеріально-технічного забезпечення» ;
13. КП «Тернопіль Інтеравіа» ;
14. КП «Тернопільводоканал» ;
15. КП «Тернопільелектротранс» ;
16. КП «Тернопільміськсвітло» ;
17. КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» ;
18. КП «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» ;
19. КП «Тернопільський міський стадіон» ;
20. КП «Туристично-інформаційний центр міста Тернополя» ;
21. КП «Футбольний клуб «Тернопіль» ;
22. КП «Центр дозвілля і молодіжних ініціатив імені Довженка» ;
23. КП «Тернопільбудінвестзамовник» ;
24. Спеціалізоване КП «Ритуальна служба» ;
25. КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2» ;
26. КНП «Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги» ;
27. КНП «Міська комунальна лікарня №3» Тернопільської міської ради;
28. КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» ;
29. КНП «Комунальна дитяча стоматологічна поліклініка» ;
30. КНП «Тернопільська міська комунальна стоматологічна поліклініка» ;
31. КНП «Тернопільська міська дитяча комунальна лікарня» ;
32. КП «Міськавтотранс» ;
33. КП «Тернопільська кіно комісія» ;
34. КП «Масив».

Дата платежу - дата, у яку Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити будь-який платіж, визначений в цьому 
Договорі.

Договір викупу – договір(и), укладений(і) між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем щодо передачі права 
власності на Об`єкта фінансового лізингу від Лізингодавця Лізингоодержувачу після сплати Викупної вартості 
Об`єкта фінансового лізингу та на визначених в Договорі викупу умовах.

Договір купівлі-продажу – договір (-и), укладений (-і) між Лізингодавцем та Продавцем або між 
Лізингодавцем, Продавцем та Лізингоодержувачем щодо придбання Лізингодавцем Об`єкту фінансового Лізингу на 
умовах, визначених Лізингоодержувачем відповідно специфікацій, зазначених в Заяві про надання послуг 
фінансового лізингу (Додаток №2 до Договору).

Заява про надання послуг фінансового лізингу – означає заяву Лізингоодержувача на надання послуг 
фінансового лізингу, в якій Лізингоодержувач викладає узагальнюючі та остаточні умови щодо придбання Об`єкта 
фінансового лізингу/ Частини Об`єкту фінансового лізингу. Заява про надання послуг фінансового лізингу, 
заповнена та підписана уповноваженою особою Лізингоодержувача та прийнята Лізингодавцем, шляхом її 
підписання уповноваженою особою Лізингодавця, становить невід’ємну частину цього Договору. Разом із Заявою 
про надання послуг фінансового лізингу Сторони підписують Графік сплати лізингових платежів, що становить 
невід’ємну частину цього Договору. Сукупний розмір фінансування за всіма Заявами про надання послуг 
фінансового лізингу не може перевищувати Обсяг фінансування, встановлений Лізингодавцем для 
Лізингоодержувача.

Залишкова вартість Об`єкта фінансового лізингу – несплачена Лізингоодержувачем вартість Об`єкта 
фінансового лізингу, визначена на кожну окрему дату.

КІБ – система дистанційного обслуговування Лізингоодержувачів (IFOBS тощо).
Комісія за надання фінансування – платіж, що підлягає сплаті Лізингоодержувачем на користь 

Лізингодавця відповідно до умов підпункту 2.6.2 Договору. Розмір Комісії за надання фінансування розраховується 
в залежності від вартості Частини Об`єкта фінансового лізингу, зазначеного в кожній окремій Заяві про надання 
послуг фінансового лізингу  (щодо відповідної Частини Об`єкта фінансового лізингу)

Комісія за управління – періодичний платіж, що підлягає сплаті Лізингоодержувачем на користь 
Лізингодавця відповідно до умов підпункту 2.6.1.2 Договору. Сума Комісії за управління сплачується 
Лізингоодержувачем в складі Періодичних лізингових платежів.

Обставини непереборної сили – будь-які надзвичайні та невідворотні обставини, що знаходяться поза
сферою контролю Сторін: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але 
не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова 
мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, 
диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення 
комендантської години, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська 
демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі

Ліміт фінансування – гранична сума у межах якої Лізингодавцем Лізингоодержувачу надається Обсяг 
фінансування згідно з цим Договором.
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ПЛП = В + П + К,
де:
ПЛП - Періодичний лізинговий платіж;
В - Сума, яка відшкодовує частину Вартості Об`єкта фінансового лізингу;
П - Проценти (без ПДВ), розраховані за діючою на Дату платежу ставкою, відповідно до умов Договору;
К - Комісія за управління (без ПДВ).

транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських 
проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами 
і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, 
ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, 
просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо, якщо такі обставини виникли після підписання цього Договору і 
Сторони не могли їх передбачити та запобігти своїми діями таким обставинам та наявність яких як обставин 
непереборної сили підтверджено документально уповноваженим органом.

Обсяг фінансування – частина cуми Вартості Об`єкта фінансового лізингу, сплачена Лізингодавцем 
відповідно до Договору купівлі-продажу, що відповідає сумі Остаточної Вартості Об`єкта фінансового лізингу 
зменшеній на сплачений Лізингоодержувачем Авансовий платіж. Обсяг фінансування становить заборгованість 
Лізингоодержувача у частині відшкодування Вартості Об`єкта фінансового лізингу та підлягає сплаті 
Лізингоодержувачем на користь Лізингодавця відповідно до Графіка лізингових платежів.

Остаточна Вартість Об`єкта фінансового лізингу – погоджена Сторонами і зафіксована в Акті(-ах) 
приймання-передачі майна (Об`єкта фінансового лізингу) (складеному за формою, встановленою у Додатку №3 до 
цього Договору) Вартість (ціна) Об`єкта фінансового лізингу на момент повного розрахунку за Договором купівлі- 
продажу, яка відображає його справедливу та звичайну вартість.

Періодичний лізинговий платіж – сукупність платежів, які сплачуються щомісячно Лізингоодержувачем 
на користь Лізингодавця у строки та в розмірі відповідно до умов Договору, в т.ч. до Графіка лізингових платежів і 
включає: платіж як відшкодування частини Вартості Об`єкта фінансового лізингу, платіж як Винагороду 
Лізингодавцю за отриманий у лізинг Об`єкт фінансового лізингу, (в тому числі проценти та Комісію за управління.

Сума Періодичного лізингового платежу на Дату платежу визначається за формулою:

Первинна вартість Об`єкта фінансового лізингу – вартість Об`єкта фінансового лізингу, визначена в
Заяві про надання послуг фінансового лізингу (додаток №2 до Договору).

Поручитель - це будь-яка фізична та/або юридична особа, що надає Банку будь-яке майно у заставу та/або 
інші прийнятні для Банку види забезпечення з метою забезпечення виконання зобов'язань Лізингоодержувача за цим 
Договором.

Об`єкт фінансового лізингу – неспоживча річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена 
відповідно до законодавства до основних фондів, яку самостійно обрав Лізингоодержувач, визначивши виробника, 
продавця, ціну та інше, вимоги щодо яких наведено в Заяві про надання послуг фінансового лізингу (в т.ч. у 
специфікаціях) потребам та цілям використання. Об`єкт фінансового лізингу складається із усіх Частин Об`єкта 
фінансового лізингу, зазначених в усіх Заявах про надання послуг фінансового лізингу, які є невід’ємною частиною 
цього Договору.

Продавець – юридична особа/ фізична особа-підприємець, що була обрана Лізингоодержувачем як 
продавець (постачальник) Об`єкта фінансового лізингу, та у якого Лізингодавець придбав Об`єкт фінансового 
лізингу за вибором Лізингоодержувача відповідно до встановлених Лізингоодержувачем специфікацій та умов.

Строк лізингу – визначений в пункті 2.1 Договору строк, на який Лізингоодержувачу надається право 
користування Об`єктом фінансового лізингу, який не може становити менше 12 місяців. Строк лізингу щодо кожної 
Частини Об`єкта фінансового лізингу визначається в Заяві про надання послуг фінансового лізингу як строк, який 
починається датою передачі у користування такої Частини Об`єкта фінансового лізингу згідно підписаного 
Сторонами Акту приймання-передачі майна (Об`єкту фінансового лізингу), підписаного Сторонами за формою 
Додатку №3 до Договору (далі – Акт приймання передачі), та закінчується датою, яка настає не менше ніж через 12 
місяців після дати передачі у користування такої Частини Об`єкта фінансового лізингу. Якщо останній день Строку 
лізингу припадає на день, який не є Банківським днем, то останнім днем Строку лізингу вважається наступний 
Банківський день. У випадку дострокового припинення права користування Лізингоодержувача будь-якою 
Частиною Об`єкту фінансового лізингу відповідно до цього Договору Строк лізингу щодо такої Частини Об`єкту 
фінансового лізингу вважається скороченим відповідно і закінчується днем передачі такої Частини Об`єкту 
фінансового лізингу Лізингодавцю, якщо інше не визначено цим Договором.

Фінансовий рік - період, що дорівнює чотирьом кварталам або дванадцяти місяцям, що передують звітній
даті.

Частина Об`єкта фінансового лізингу - неспоживча річ (або їх сукупність), індивідуальні ознаки якої
визначені за кожною окремою Заявою про надання послуг фінансового лізингу (в т.ч. у специфікаціях), яка 
передається Лізингодавцем у лізинг Лізингоодержувачу із встановленям окремого Графіку лізингових платежів для 
такої частини. Усі права та зобов’язання Сторін, терміни, вимоги, домовленості, дії та їх строки, та всі положення та 
умови цього Договору (з відповідними змінами) застосовуються до Частини Об`єкта фінансового Лізингу, так якби
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посилання в таких умовах цього Договору на Об`єкт фінансового Лізингу було посиланням на Частину Об`єкту 
фінансового Лізингу, якщо інше прямо не передбачено в цьому Договорі.

3. ОБ`ЄКТ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Об`єктом фінансового лізингу за Договором є майно, зазначене у пункті 2.1 Договору та Заяві (-ах) про надання 

послуг фінансового лізингу. Об`єкт фінансового лізингу був обраний відповідно до специфікаці специфікацій, 
визначених Лізингоодержувачем в Заяві (-ах) про надання послуг фінансового лізингу та повною мірою відповідає 
вимогам Лізингоодержувача. Лізингоодержувач на власний розсуд здійснив вибір Продавця, у якого Лізингодавець 
придбав/ зобов’язується придбати Об`єкт фінансового лізингу.

Зобов’язання Лізингодавця з придбання Об`єкта фінансового лізингу за укладеним договором купівлі-продажу 
виникають після сплати Лізингоодержувачем Авансового платежу у сумі, вказаній у відповідній Заяві про надання 
послуг фінансового лізингу, та Комісії за надання фінансування відповідно до умов підпункту 2.6.2 Договору.

Лізингодавець придбаває Об`єкт фінансового лізингу (отримує право власності на Об`єкт фінансового лізингу) 
та передає його у користування Лізингоодержувачу на умовах цього Договору.

З метою придбання Об`єкта фінансового лізингу Лізингоодержувач надає Лізингодавцю Заяву про надання 
послуг фінансового лізингу за формою, наведеною в Додатку № 2 до цього Договору, підписану уповноваженою 
особою Лізингоодержувача (у двох примірниках), та документи, що підтверджують повноваження зазначених осіб. 
Лізингодавець на підставі Заяви про надання послуг фінансового лізингу складає Графік лізингових платежів. 
Лізингодавець приступає до виконання своїх обов’язків за цим Договором на підставі підписаної Сторонами Заяви 
про надання послуг фінансового лізингу та Графіку лізингових платежів, але не раніше сплати Лізингоодержувачем 
на користь Лізингодавця Авансового платежу.
З метою придбання Об`єкту фінансового лізингу Лізингодавець після отримання від Лізингоодержувача Заяви про 
надання послуг фінансового лізингу, укладає з Продавцем Договір купівлі-продажу.
Лізингоодержувач усвідомлює, що Вартість Об`єкта фінансового лізингу/ Частини Об`єкта фінансового лізингу 
може підлягати зміні та Договір купівлі-продажу може містити положення щодо випадків, в яких може відбуватися 
зміна Вартості Об`єкта фінансового лізингу. За таких умов застосовуються положення пункту 2.3 цього Договору.

Після укладення Лізингодавцем Договору купівлі-продажу та виконання всіх умов (окрім тих, які стосуються 
Лізингоодержувача), які передують сплаті Лізингодавцем Вартості Об`єкта фінансового лізингу Продавцю, 
Лізингодавець надає Лізингоодержувачу рахунок на сплату Авансового платежу та Комісії за надання фінансування 
разом з копією Договору купівлі-продажу.

З метою придбання (набуття у власність) Лізингодавцем Об`єкта фінансового лізингу Лізингоодержувач, за 
умови відсутності у нього заперечень щодо відповідності умов Договору купівлі-продажу вимогам 
Лізингоодержувача щодо Об`єкта фінансового лізингу (в тому числі відповідності умов Договору купівлі-продажу 
специфікаціям та умовам Лізингоодержувача), зобов’язаний після отримання від Лізингодавця рахунків на сплату, 
сплатити Лізингодавцю Авансовий платіж (який вважається окремим лізинговим платежем) відповідно до Графіка 
лізингових платежів та Комісію за надання фінансування. Після отримання від Лізингоодержувача Авансового 
платежу та Комісії за надання фінансування, Лізингодавець сплачує Продавцю Авансовий платіж у строки, 
визначені в Договорі купівлі-продажу.

Відповідальність за ризики, пов’язані з вибором Продавця, ціною Об`єкта фінансового лізингу, невиконанням 
або неналежним виконанням Продавцем своїх зобов'язань за Договором купівлі-продажу та невідповідністю Об`єкта 
фінансового лізингу цілям його використання, а також будь-які втрати, упущену вигоду, збитки, що виникають у 
Лізингоодержувача або третіх осіб у процесі використання Об`єкта фінансового лізингу, несе Лізингоодержувач.

З метою підтвердження відповідності Об`єкта фінансового лізингу вимогам Лізингоодержувача, 
Лізингоодержувач не пізніше ніж за 1 (один) день до запланованої дати підписання Акта прийому-передачі за цим 
Договором має перевірити відповідність Об`єкту фінансового лізингу заявленим вимогам, про що Сторони укладуть 
Акт відповідності (Додаток № 6 до Договору).

Лізингоодержувач зобов’язується прийняти Об`єкт фінансового лізингу у порядку, в строки та на умовах 
визначених в Договорі, шляхом підписання Акту приймання-передачі майна. Якщо з боку Лізингоодержувача немає 
заперечень в Акті приймання-передачі, Об`єкт фінансового лізингу вважається таким, що був прийнятий 
Лізингоодержувачем в належному стані та відповідає вимогам Лізингоодержувача.

Лізингоодержувач з дати підписання Акту приймання-передачі має право використовувати Об`єкт фінансового 
лізингу і несе повну відповідальність та ризики, пов’язані з таким використанням, в т.ч. перед третіми особами і за 
нанесення шкоди Об`єкту фінансового лізингу.

Лізингоодержувач користується Об`єктом фінансового лізингу на умовах фінансового лізингу згідно з 
положеннями чинного законодавства України та забезпечує експлуатацію Об`єкта фінансового лізингу відповідно 
до умов Договору.

Лізингодавець не має жодних зобов’язань щодо використання та технічного обслуговування Об`єкта 
фінансового лізингу. Отримання таких послуг здійснюється виключно Лізингоодержувачем та за його рахунок. 
Якщо Лізингодавець буде змушений отримувати або платити за будь-які з таких послуг внаслідок неналежного 
виконання Лізингоодержувачем своїх зобов’язань, останній у повному обсязі відшкодовує витрати, понесені 
Лізингодавцем, збільшені на суму податку на додану вартість (далі - ПДВ).
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4. ВЛАСНІСТЬ
Лізингоодержувач не має права вчиняти дії, які можуть порушити право власності Лізингодавця на Об`єкт 

фінансового лізингу. Лізингодавець зберігає за собою право власності на Об`єкт фінансового лізингу з моменту 
переходу до нього права власності на Об`єкт фінансового лізингу відповідно до Договору купівлі-продажу, в той час 
як Лізингоодержувач має право на експлуатацію Об`єкта фінансового лізингу впродовж усього Строку лізингу за 
Договором.

У випадку якщо задля належного використання на території України Об`єкта фінансового лізингу згідно із 
законодавством України вимагається здійснення відповідної державної реєстрації права власності на Об`єкт 
фінансового лізингу, таке право власності реєструється на ім’я Лізингодавця.

Після спливу строку лізингу за Договором (крім випадків коли Лізингодавець реалізує право розірвати Договір / 
відмовитися від Договору та вимагати у Лізингоодержувача повернення Об`єкта фінансового лізингу, як зазначено в 
Договору) та за умови належного виконання Лізингоодержувачем всіх зобов`язань за Договором та сплати в 
повному обсязі Періодичних лізингових платежів (в т.ч. згідно Графіком лізингових платежів (Додаток № 4 до 
Договору)) та інших платежів, передбачених Договором, Лізингоодержувач має право набути право власності на 
Об`єкт фінансового лізингу від Лізингодавця протягом Строку лізингу (але не раніше 13 (тринадцятого) місяця з 
дати передачі у користування Об`єкта фінансового лізингу Лізингоодержувачу) або невідкладно після спливу 
Строку лізингу.
Про намір набути право власності на Об`єкт фінансового лізингу або Частину Об`єкту фінансового лізингу 
Лізингоодержувач зобов`язаний письмово повідомити лізингодавця не менше, ніж за 30 календарних днів.
У разі неповної сплати Лізингоодержувачем будь-яких платежів за Договором, Лізингодавець самостійно визначає 
(відповідно до умов Договору, а також відповідно до діючих на момент такого визначення Тарифів (Додаток № 5 до 
Договору) та чинного законодавства України) розмір суми коштів, які підлягають сплаті Лізингоодержувачем для 
набуття ним у власність Об`єкту фінансового лізингу та письмово повідомляє Лізингоодержувача про необхідність 
сплати такої суми коштів.
З метою підтвердження факту переходу Права власності на Об`єкт фінансового лізингу від Лізингодавця до 
Лізингоодержувача, Сторони підписують Договір викупу (за формою Додатку № 15 до цього Договору).
Датою виникнення у Лізингоодержувача права власності на Об`єкт фінансового лізингу / Частину Об`єкта 
фінансового лізингу є дата підписання Акту переходу права власності до Договору викупу (за формою Додатку №16 
до цього Договору).
Передача права власності на Об`єкт фінансового лізингу або Частину Об`єкту фінансового лізингу відбувається в 
існуючому на момент передачі стані Об`єкту фінансового лізингу, без будь-яких гарантій Лізингодавця (в тому числі 
щодо стану та придатності для використання Лізингоодержувачем), та Лізингоодержувач погоджується, що 
прийняттям Об`єкта фінансового лізингу у власність він підтверджує відсутність будь-яких претензій та/або вимог 
до Лізингодавця стосовно Об`єкту фінансового лізингу або Частини Об`єкта фінансового лізингу.

Лізингоодержувач відшкодовує всі витрати, пов’язані з передачею права власності на Об`єкт фінансового 
лізингу/ Частину Об`єкта фінансового лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача, в тому числі витрати 
Лізингодавця, передбачені законодавством та понесені ним у зв’язку із передачею права власності на Об`єкт 
фінансового лізингу/ Частину Об`єкта фінансового лізингу Лізингоодержувачу, а також витрати, пов’язані із 
нотаріальним посвідченням (застосовується в разі необхідності нотаріального посвідчення відповідного правочину).

Лізингоодержувач не має права безпосередньо або опосередковано відчужувати Об`єкт фінансового лізингу, 
обтяжувати (використовувати як предмет забезпечення) або будь-яким іншим чином відчужувати Об`єкт 
фінансового лізингу на користь третіх осіб. Також Лізингоодержувач не має права без отримання попередньої 
письмової згоди Лізингодавця та сплати комісії, передбаченої Тарифами (Додаток №5 до Договору) Лізингодавця, 
прямо чи опосередковано здавати Об`єкт фінансового лізингу в оренду (суборенду) та сублізинг.

Якщо щодо Лізингоодержувача відкрито провадження у справі про банкрутство Лізингоодержувача, або 
ініційовано реорганізацію/ ліквідацію (без відкриття провадження у справі про банкрутство), або якщо 
Лізингоодержувач має прострочену заборгованість перед третіми сторонами, Лізингоодержувач зобов’язується 
повідомити про це Лізингодавцю протягом 5 (п’яти) Банківських днів. У цьому разі Лізингодавець має право 
вимагати негайного повернення Об`єкта фінансового лізингу, а Лізингоодержувач зобов’язаний повернути Об`єкт 
фінансового лізингу протягом 10 (десяти) Банківських днів з дати отримання такої вимоги від Лізингодавця.
У випадку відкриття щодо Лізингоодержувача провадження у справі про банкрутство або ініційовано реорганізацію/ 
ліквідацію, Лізингоодержувач зобов’язаний повідомити господарський суд, арбітражного керуючого та/або комісію 
з реорганізації про право власності Лізингодавця на Об`єкт фінансового лізингу.

Лізингоодержувач зобов`язаний зазначити себе «належним користувачем» (особою яка на законних підставах 
користується транспортним засобом, що їй не належить) Об`єкта фінансового лізингу в електронному кабінеті водія 
на сайті головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України.

5. ПЕРЕДАЧА У КОРИСТУВАННЯ ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Сторони домовились, що датою та фактом передачі у користування Об`єкта фінансового лізингу/ Частини 

Об`єкта фінансового лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача є дата підписання Акту приймання-передачі 
Об`єкта фінансового лізингу, який підписується Сторонами.
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Про готовність Об`єкта фінансового лізингу до передачі Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача шляхом 
надання останньому відповідного письмового або електронного повідомлення, яке вважається належним чином 
наданим, у разі його надіслання на адресу за зареєстрованим місцезнаходженням Лізингоодержувача або надсилання 
засобами КІБ.

Умовами здійснення передачі Об`єкта фінансового лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача є:
Вчасна сплата Авансового та інших платежів які мають бути сплачені згідно з цим Договором до дати 

передачі.
Укладення додаткової (-вих) угоди про зміну ціни Об`єкта фінансового лізингу та відповідних змін у 

Графіку лізингових платежів (в разі такої необхідності).
Відсутність заборгованості Лізингоодержувача за іншими договорами, укладеними 

Лізингоодержувачем з Лізингодавцем.
Відсутність простроченої заборгованості перед іншими фінансовими та державними установами.
У іншому випадку Лізингодавець письмово інформує Лізингоодержувача і має право перенести дату передачі 
Об`єкта фінансового лізингу в користування Лізингоодержувачу до усунення таких перешкод і за умови, що 
Продавець погоджується очікувати вказаний термін, або Лізингодавець має право відмовитись від виконання своїх 
зобов’язань та відступає Лізингоодержувачу право вимоги до Продавця в розмірі Авансового платежу, а 
Лізингоодержувач приймає таке право вимоги. Відступлення набуває чинності з моменту, зазначеного у 
повідомленні, направленому Лізингодавцем на адресу Лізингоодержувача.

Будь-які претензії чи рекламації, пов`язані з дефектами та/або недоліками щодо якості, технічного стану чи 
комплектності Об`єкту фінансового лізингу, повинні бути подані Лізингоодержувачем Продавцю з відповідним 
повідомленням Лізингодавця про такі претензії чи рекламації до моменту підписання Акту приймання-передачі. 
Підписання Акту приймання-передачі (складеного за формою та змістом Додатку № 3 до Договору), є доказом 
приймання від Продавця Об`єкту фінансового лізину на дату підписання такого Акту приймання-передачі та 
відсутності будь-яких скарг або претензій Лізингодавця та Лізингоодержувача стосовно Об`єкту фінансового 
лізингу, якщо інше не зазначено у Акті приймання-передачі.

6. ПЛАТЕЖІ ЗА ДОГОВОРОМ
Лізингоодержувач здійснює на користь Лізингодавця платежі згідно з умовами цього Договору, в т.ч. 

Авансовий платіж, Періодичні лізингові платежі відповідно до умов пункту 2.6 Договору та Графіка лізингових 
платежів, що являє собою невід`ємну частину Договору, інші комісії та витрати.
Періодичні лізингові платежі складаються з:

- суми відшкодування Вартості Об`єкта фінансового лізингу / Частини вартості Об`єкта фінансового лізингу (з 
врахуванням ПДВ), що входить у склад Періодичних лізингових платежів за кожну Частину Об`єкту фінансового 
лізингу, розмір якої визначається у відповідності до цього Договору та Графіку(ів) лізингових платежів;

- суми Винагороди Лізингодавцю, що входить у склад Періодичних лізингових платежів за кожну Частину 
Об`єкту фінансового лізингу, передану в користування Лізингоодержувачу за цим Договором (включає проценти та 
комісії)4.
До Періодичних лізингових платежів не включаються:

- будь-які податки, що можуть застосовуватися до Об`єкту фінансового лізингу після виконання умов Договору 
або в будь-який час у майбутньому:

- інші документально підтверджені витрати Лізингодавця чи витрат відповідно до норм чинного законодавства 
та комісії (з врахуванням ПДВ), що не включені до складу Періодичного лізингового платежу і визначені у Додатку 
5 цього Договору.
Такі податки / комісії / витрати підлягають відшкодуванню / сплаті Лізингоодержувачем на користь Лізингодавця. 
Якщо Лізингодавець поніс такі витрати, що пов`язані з виконанням ним зобов`язань за цим Договором, 
Лізингоодержувач зобов`язується компенсувати суму таких витрат (збільшених на суму ПДВ) у повному обсязі 
протягом 3 (трьох) Банківських днів з дати відправлення / виставлення Лізингодавцем відповідної вимоги / рахунку 
Лізингоодержувачу.

Лізингодавець як власник Об`єкта фінансового лізингу сплачує всі податки та збори, а також інші обов’язкові 
платежі до Державного бюджету України, пов’язані з правом власності на Об`єкт фінансового лізингу, здійснює 
страхування Об`єкт фінансового лізингу. Лізингодавець розрахував Періодичні лізингові платежі, виходячи з 
припущення, що ставки податків, зборів, обов’язкових платежів, пов’язаних з правом власності на Об`єкт 
фінансового лізингу, а також платежі, пов’язані зі страхуванням Об`єкта фінансового лізингу, залишатимуться на 
одному й тому ж рівні протягом усього строку дії Договору. Якщо ставки таких податків, зборів, обов’язкових 
платежів, тарифів на страхування Об`єкта фінансового лізингу будуть змінені після підписання Договору, або якщо 
інші податки, збори, обов’язкові платежі набудуть чинності, Лізингодавець має право внести відповідні зміни до 
розмірів Періодичних лізингових платежів (збільшити або зменшити) з урахуванням таких змін. Лізингоодержувач

4 Процентна ставка, розмір комісій та їх назви встановлюються згідно з чинними нормативними документами Лізингодавця/ 
рішеннями уповноважених колегіальних органів Лізингодавця про встановлення процентних ставок/ комісій за окремими видами 
активних операцій на дату прийняття рішення щодо здійснення операції.
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зобов’язаний вчинити відповідний правочин щодо узгодження нової редакції Графіку лізингових платежів протягом 
5 (п’яти) Банківських днів, наступних за днем направлення його Лізингодавцем Лізингоодержувачу. У разі, якщо 
протягом зазначеного строку відповідний правочин не буде вчинений зі сторони Лізингоодержувача, Лізингодавець 
має право вимагати, а Лізингоодержувач зобов’язаний здійснити повернення Об`єкту фінансового лізингу 
Лізингодавцю відповідно до пункту 13.4 цього Договору.

Сторони погоджуються, що Періодичні лізингові платежі та інші платежі, що підлягають сплаті за Договором 
Лізингоодержувачем на користь Лізингодавця, відображають справедливу вартість Договору лізингу.

Проценти у складі Періодичних лізингових платежів нараховуються щомісячно на залишкову вартість Об`єкта 
фінансового лізингу за методом “факт/360” (фактична кількість днів у місяці, але умовно в році 360 днів), за ставкою 
та на умовах визначених підпунктом 2.6.1 Договору та з урахуванням умов перегляду процентної ставки визначених 
у цьому пункті Додатку №1 до Договору, з моменту підписання Сторонами та Продавцем Акту приймання-передачі 
Об`єкта фінансового лізингу до закінчення строку лізингу, вказаного у пункті 2.1 Договору.

Сторони погодили, що упродовж строку дії Договору процентна ставка за Договором є змінюваною. Розмір 
процентної ставки на дату підписання Договору зазначено в підпункті 2.6.1 Договору;

Сторони погодили, що розмір процентної ставки переглядається один раз на рік та змінюється станом на 15 
жовтня кожного року дії Договору.

Сторони погодили, що джерелом інформації про розмір індикативної ставки «Український індекс ставок за 
депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) для депозитів у гривні строком на 12 
(дванадцять) місяців, відповідно до якої визначається розмір Базової ставки UIRD для гривні (індексу), є сайт за 
посиланням: https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial.
У разі припинення дії сайту, зазначеного у цьому підпункті Договору, або припинення розміщення на такому сайті 
інформації про розмір індикативної ставки «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian 
Index of Retail Deposit Rates) для депозитів у гривні строком на 12 (дванадцять) місяців Лізингодавець самостійно 
визначає інше джерело інформації про розмір індикативної ставки «Український індекс ставок за депозитами 
фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) для депозитів у гривні строком на 12 (дванадцять) місяців. У 
такому випадку Банк письмово повідомляє Позичальника про інший сайт, який надалі буде джерелом інформації 
про розмір індикативної ставки «Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail 
Deposit Rates) для депозитів у гривні строком на 12 (дванадцять) місяців.
У разі, якщо протягом дії цього Договору розмір процентної ставки на чергову дату зміни розміру процентної ставки 
буде неможливо визначити через припинення встановлення компетентною установою індикативної ставки
«Український індекс ставок за депозитами фізичних осіб» (Ukrainian Index of Retail Deposit Rates) для депозитів у 
гривні строком на 12 (дванадцять) місяців, на період до дати, зазначеної у підпункті 2.6.1 цього Договору, 
встановлюється процентна ставка, розмір якої визначається таким чином: розмір процентної ставки, встановлений на 
останню дату зміни розміру процентної ставки + 2,00 (два) процентних пункти.

Авансовий платіж підлягає сплаті Лізингоодержувачем на користь Лізингодавця не пізніше 30 (тридцяти) 
календарних днів з моменту підписання Договору, але в будь-якому випадку до моменту передачі 
Лізингоодержувачу Об`єкта фінансового лізингу відповідно до умов Договору. Разом з Авансовим платежем 
Лізингоодержувач сплачує Комісію за надання фінансування. Сплата платежів здійснюється на рахунок, в АТ
«Укрексімбанк», номер якого вказується у відповідній Заяві про надання послуг фінансового лізингу.

В день підписання Акту приймання-передачі Об`єкта фінансового лізингу Сторони підписують Додаткові угоди 
з актуалізованими Графіками лізингових платежів із зазначенням дат платежів. Дві Додаткові угоди для 
Лізингодавця та одна для Лізингоодержувача.

Повна чи часткова неможливість користування Лізингоодержувачем Об`єктом фінансового лізингу внаслідок 
незалежних від нього обставин, зокрема, але не виключно, будь-які перешкоди в експлуатації Об`єкта фінансового 
лізингу (включаючи, окрім іншого, технічне обслуговування та ремонтні роботи, та затримання Об`єкта фінансового 
лізингу шляхом блокування або зберігання на спеціальному майданчику чи стоянці), незалежно від походження та 
характеру таких обставин, не вважаються достатньою підставою для звільнення Лізингоодержувача від сплати та/ 
або відстрочення платежів за Договором, зменшення їх розміру та /або кількості платежів, розірвання або внесення 
змін до Договору.

Лізингоодержувач здійснює Періодичні лізингові платежі відповідно до умов Договору та строків визначених 
у Графіку лізингових платежів. Датою сплати лізингового платежу або будь-якого іншого платежу за Договором є 
дата зарахування коштів на рахунок Лізингодавця. При цьому, Сторони дійшли згоди, що номер рахунку та інші 
реквізити рахунку, на які Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати Періодичні лізингові платежі та інші платежі 
можуть бути змінені Лізингодавцем, про що буде повідомлено Лізингоодержувача.
Якщо Лізингоодержувач матиме намір змінити розмір Комісії за управління, він має звернутися до Лізингодавця з 
відповідною письмовою заявою. У разі, якщо Лізингодавець погоджується із запропонованим новим розміром 
Комісії за управління, Сторони узгодять нову редакцію Графіку лізингових платежів шляхом вчинення відповідного 
двостороннього правочину.
Якщо Лізингоодержувач матиме намір здійснити сплату Періодичного лізингового платежу в більшому розмірі, ніж 
визначено Графіком лізингових платежів, Лізингоодержувач зобов’язаний звернутися до Лізингодавця з письмовою 
заявою не пізніше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до запланованого дня сплати такого платежу та отримати

https://bank.gov.ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial
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від Лізингодавця згоду у формі нового Графіку лізингових платежів. Такий Графік лізингових платежів вважається 
погодженим Лізингоодержувачем і набуває чинності з дати підписання Сторонами. Якщо Лізингоодержувач без 
згоди Лізингодавця здійснить платіж в сумі, що перевищує розмір поточного Періодичного лізингового платежу, 
сума коштів яка залишиться після зарахування поточного Періодичного лізингового платежу, буде зарахована в 
погашення наступних за графіком Періодичних лізингових платежів відповідно до строків (термінів), передбачених 
Графіком лізингових платежів. Проценти, комісії та інші платежі, що належать до періоду, за який здійснено 
достроковий платіж, зменшенню не підлягають і повинні бути сплачені Лізингоодержувачем у повному обсязі 
відповідно до Графіка лізингових платежів.

Лізингові платежі, здійснені Лізингоодержувачем на користь Лізингодавця за Договором, не підлягають 
поверненню Лізингоодержувачу у випадках дострокового припинення Договору/ розірвання Договору відповідно до 
пункту 12.6 та пункту 13.1 Загальних умов фінансового лізингу (Додатку №1), відмови Лізингоодержувача прийняти 
Об`єкт фінансового лізингу (якщо всі характеристики Об`єкта фінансового лізингу відповідають умовам Договору), 
придбати Об`єкт фінансового лізингу, як передбачено пунктом 4.2 Загальних умов фінансового лізингу (Додатку
№1), а також якщо Лізингодавець вимагає повернення Об`єкта фінансового лізингу відповідно до інших положень 
Договору.

Якщо Лізингоодержувач здійснює Періодичні лізингові та інші платежі, що не покривають усіх його 
зобов’язань перед Лізингодавцем на дату здійснення платежу (не в повному обсязі), та/ або затримує здійснення 
таких платежів, та/ або здійснює поточний Періодичний лізинговий платіж у сумі, що перевищує суму визначену 
Графіком лізингових платежів, Сторони погодили, що суми, сплачені Лізингоодержувачем, розподілятимуться 
таким чином (у послідовності, зазначеній нижче):
1) витрати на відновлення стану Об`єкта фінансового лізингу, в тому числі, якщо такі витрати не були з будь-яких 
причин відшкодовані з боку страховика Об`єкта фінансового лізингу відповідно до умов Договору, та витрати на 
державний технічний огляд/ обов’язковий технічний контроль, технічне обслуговування відповідно до рекомендацій 
Продавця/ виробника (якщо такі витрати були здійсненні Лізингоодавцем та не відшкодовані Лізингоодержувачем) 
тощо;
2) прострочені Періодичні лізингові платежі у частині сплати процентів;
3) прострочені Періодичні лізингові платежі у частині сплати комісій;
4) прострочені платежі з відшкодування інших витрат;
5) прострочені Періодичні лізингові платежі у частині відшкодування Вартості Об`єкта фінансового лізингу;
6) строкові Періодичні лізингові платежі а саме:

- поточні Періодичні лізингові платежі у частині сплати процентів;
- поточні Періодичні лізингові платежі у частині сплати комісій;
- поточні Періодичні лізингові платежі у частині відшкодування Вартості Об`єкта фінансового лізингу;

7) неустойки (штрафи, пені);
8) відшкодування інших витрат Лізингодавця згідно з умовами Договору;
9) дострокові Періодичні лізингові платежі з наступним зарахуванням у дати відповідно до Графіку лізингових 
платежів у межах кожного місяця:
- Періодичні лізингові платежі у частині сплати процентів;
- Періодичні лізингові платежі у частині сплати комісій;
- Періодичні лізингові платежі у частині відшкодування Вартості Об`єкта фінансового лізингу.
Якщо Лізингоодержувач має декілька Об`єктів фінансового лізингу у користуванні, зазначені у цьому пункті 
платежі будуть розподілятися з урахуванням найбільш давнього грошового зобов’язання, що виникає у зв’язку з 
експлуатацією всіх Об`єктів фінансового лізингу.
Лізингоодержувач не може змінювати вказану в цьому пункті послідовність зарахування платежів, в тому числі 
шляхом встановлення призначення платежу. Якщо Лізингоодержувач має невиконані грошові зобов’язання перед 
Лізингодавцем станом на дату здійснення платежів за цим Договором за декількома договорами фінансового лізингу 
з Лізингодавцем, Лізингодавець має право в односторонньому порядку визначити послідовність платежів за такими 
договорами, при цьому для кожного окремого договору застосовується порядок, зазначений у цьому пункті цього 
Договору.

Періодичні лізингові платежі та інші платежі за Договором не підлягають зменшенню або відстроченню 
стосовно будь-якого строку, протягом якого Об`єкт фінансового лізингу обслуговується, ремонтується, 
модифікується або є недоступним для використання Лізингоодержувачем внаслідок аварії, механічного 
пошкодження, викрадення, конфіскації або з будь-якої іншої причини.

Лізингодавець має право в однострононньому порядку збільшувати або зменшувати Періодичні лізингові 
платежі та інші платежі, що підлягають сплаті Лізингоодержувачем, якщо наявність такого права чітко передбачена 
Договором або випливає зі змісту його положень.

Якщо Лізингоодержувач не погоджується зі збільшенням розміру Періодичних лізингових платежів або інших 
платежів за Договором, як це передбачено цим розділом Загальних умов фінансового лізингу (Додатку №1), 
Лізингоодержувач має право викупити Об`єкт фінансового лізингу достроково за ціною та на умовах, визначених 
Лізингодавцем.
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Податок на додану вартість буде включено до сум всіх платежів, виплат, нарахувань, вартості послуг та 
будь-яких інших видів платежів, які підлягають сплаті або можуть стягуватись у примусовому порядку за 
Договором, якщо це вимагає чинне законодавство України, за поточною ставкою на дату виставлення відповідного 
рахунка.
Сторони погоджуються, що у випадку розірвання Договору/ відмови від Договору за ініціативою Лізингодавця 
відповідно до розділу 13 Загальних умов фінансового лізингу (Додатку №1), всі належні до сплати за Договором 
платежі до дати припинення (розірвання) Договору будуть вважатися платою за користування Об`єктом фінансового 
лізингу і Лізингоодержувач не звільняється від їх сплати. Всі сплачені Лізингоодержувачем платежі за будь-яких 
обставин (у тому числі при розірванні/ відмові від Договору) поверненню Лізингоодержувачу не підлягають і 
залишаються у Лізингодавця як плата за користування Об`єктом фінансового лізингу до моменту припинення 
(розірвання) Договору.

У разі якщо останній день для сплати Періодичного лізингового платежу припадає на вихідний або святковий 
день, то така сплата здійснюється у день, наступний за таким вихідним або святковим днем.

У разі ненадходження платежів від Лізингоодержувача в рахунок погашення Періодичного лізингового платежу 
або його складової у встановлені Договором строки, то така заборгованість визнається простроченою.

Зміна розміру процентної ставки здійснюється за ініціативою Лізингодавця без внесення змін (доповнень) до 
Договору з періодичністю та згідно з порядком розрахунку зазначеному в підпункті 2.6.1.1 Договору, шляхом 
надсилання Лізингодавцем Лізингоодержувачу, а у разі збільшення розміру процентної ставки – додатково 
Поручителям (у разі, якщо рішенням Банку за лізинговою операцією передбачається надання Банку поруки) 
письмового повідомлення про зміну розміру процентної ставки (далі – Повідомлення) протягом 15 (п`ятнадцяти) 
календарних днів, що настають за днем, з якого застосовується новий розмір процентної ставки. Повідомлення 
обов`язково має містити значення розміру процентної ставки, на яку буде змінено діючий розмір процентної ставки 
(далі – Нова ставка), та дату з якої вона застосовується.

У разі незгоди Лізингоодежувача із збільшенням розміру процентної ставки, Лізингоодержувач зобов`язаний 
протягом 30 календарних днів, з дня отримання Повідомлення, письмово повідомити Лізингодавця про незгоду із 
збільшенням розміру процентної ставки та достроково погасити всі грошові зобов`язання перед Лізингодавцем (у 
разі якщо з дати підписання Акту приймання-передачі Об`єкта фінансового лізингу минуло 12 місяців) або 
повернути Об`єкт фінансового лізингу Лізингодавцю (якщо з дати підписання Акту приймання-передачі Об`єкта 
фінансового лізингу не минуло 12 місяців).

Лізингодавець не має права змінювати встановлений Договором порядок розрахунку змінюваної процентної 
ставки без згоди Лізингоодержувача.

За домовленістю Сторін, відправлення Лізингодавцем Лізингоодержувачу письмового Повідомлення 
здійснюється на адресу зазначену в пункті 13.2 Договору або засобами КІБ.

7. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ`ЯЗАНЬ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА
7.1. У разі порушення Лізингоодержувачем будь-яких умов цього Договору або погіршення майнового та 
фінансового стану Лізингоодержувача чи в інших випадках, передбачених Договором, Лізингодавець має право 
вимагати від Лізингоодержувача надання забезпечення виконання зобов`язань Лізингоодержувача за цим Договором 
у виді застави/ гарантії/ поруки. Вимога про надання забезпечення за цим Договором направляється Лізингодавцем 
Лізингоодержувачу в письмовій формі. Лізингоодержувач зобов`язаний надати забезпечення за цим Договором, 
укласти відповідний договір застави/ забезпечити укладання відповідного договору гарантом/ поручителем не 
пізніше 10 (десяти) Банківських днів з дати отримання відповідної вимоги Лізингодавця.

8. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ТА ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Об`єкт фінансового лізингу експлуатується Лізингоодержувачем виключно за цільовим призначенням 

відповідно до інструкцій виробника/ Продавця.
Лізингоодержувач зобов’язаний належним чином забезпечувати технічне обслуговування Об`єкта фінансового 

лізингу, проводити всі необхідні ремонтні роботи, державні технічні огляди/ обов’язковий технічний контроль 
(якщо необхідність такого визначена), технічне обслуговування, а також здійснювати на постійній основі нагляд за 
функціонуванням та екологічним станом Об`єкта фінансового лізингу відповідно до загальних умов виробника/ 
Продавця. Лізингоодержувач зобов’язаний належним чином проводити технічні огляди/ обов’язковий технічний 
контроль відповідно до вимог законодавства. Лізингоодержувач несе відповідальність за всі збитки, завдані 
внаслідок невиконання своїх зобов’язань, незалежно від того, чи були вони спричинені Лізингоодержувачем або 
третіми сторонами. Усі витрати, пов’язані з державним технічним оглядом/ обов’язковим технічним контролем, 
технічним обслуговуванням та ремонтами та затриманням Об`єкта фінансового лізингу шляхом блокування або 
зберігання на спеціальному майданчику чи стоянці Об`єкта фінансового лізингу, у повному обсязі відшкодовуються/ 
здійснюються Лізингоодержувачем. Якщо Лізингодавець з будь-яких причин поніс такі витрати, Лізингоодержувач 
зобов’язаний відшкодувати такі витрати (збільшені на суму ПДВ) Лізингодавцеві впродовж 5 (п’яти) Банківських 
днів з дати відправлення Лізингоодержувачу Лізингодавцем відповідного повідомлення.

Лізингоодержувач зобов’язаний на вимогу Лізингодавця надати документи, що підтверджують проведення 
ремонтних робіт та технічних оглядів/ обов’язкового технічного контролю, технічного обслуговування Об`єкта 
фінансового лізингу.
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Технічне обслуговування та ремонт Об`єкта фінансового лізингу виконуються виключно сервісними центрами, 
які є авторизованими відповідним виробником та /або Продавцем Об`єкта фінансового лізингу, а факт проведення 
таких обслуговувань і ремонтів мають бути засвідчені відповідними відмітками в сервісній документації на Об`єкт 
фінансового лізингу. Проведення технічного обслуговування та ремонту Об`єкта фінансового лізингу сервісними 
центрами, неавторизованими відповідним виробником та/ або Продавцем Об`єкта фінансового лізингу, може бути 
здійснене виключно за попередньою письмовою згодою Лізингодавця, на підставі обґрунтованого письмового 
звернення Лізингоодержувача.

Лізингоодержувач повинен використовувати оригінальні запасні деталі для технічного обслуговування та 
ремонту Об`єкта фінансового лізингу.

Лізингоодержувач за власний рахунок забезпечує щоденне підтримання Об`єкта фінансового лізингу в 
робочому стані, включаючи регулярне чищення, миття та технічне обслуговування Об`єкта фінансового лізингу 
відповідно до рекомендацій виробника/ Продавця, включаючи проведення оглядів/ обов’язкового технічного 
контролю та, на вимогу, поповнення паливно-мастильних матеріалів, гальмівної рідини, води, а також 
незаплановану зміну шин, фільтрів тощо. Лізингоодержувач зобов’язаний використовувати пальне належного виду 
та якості при користуванні Об`єктом фінансового лізингу.

Лізингоодержувач зобов’язаний експлуатувати Об`єкт фінансового лізингу відповідно до чинного 
законодавства України. У випадку порушення законодавства Лізингоодержувач несе відповідальність за всі 
наслідки, що можуть виникнути у зв’язку з цим, та сплачує всі штрафи у зв’язку з порушенням вимог чинного 
законодавства України при експлуатації Об`єкта фінансового лізингу. Лізингоодержувач покриває всі витрати 
(включаючи штрафні (фінансові) санкції), пов’язані з використанням Об`єкта фінансового лізингу відповідно до 
чинного законодавства, включаючи, окрім іншого, витрати у зв’язку з не проходженням технічного огляду/ 
обов’язкового технічного контролю та неналежною експлуатацією Об`єкта фінансового лізингу тощо. У кожному 
випадку, коли Лізингодавець сплатив будь-які платежі, штрафи та адміністративні витрати, пов’язані з ними, 
представницькі витрати та/ або гонорари юристам, збори та інші подібні витрати, Лізингоодержувач у повному 
обсязі відшкодовує Лізингодавцеві такі витрати, збільшені на суму ПДВ, впродовж 10 (десяти) Банківських днів 
після відправлення відповідної вимоги Лізингодавцем.

Будь-які модифікації структури Об`єкта фінансового лізингу або додавання інших деталей та пристроїв до 
Об`єкта фінансового лізингу можуть бути зроблені лише за умови наявності попередньої письмової згоди 
Лізингодавця. Додані деталі, пристрої стають власністю Лізингодавця. Якщо додані деталі, пристрої можуть бути 
відокремлені від Об`єкта фінансового лізингу без його пошкодження, Лізингоодержувач має право на їх повернення 
у випадку розірвання цього Договору/ повернення Об`єкта фінансового лізингу Лізингодавцю. При переході права 
власності на Об`єкт фінансового лізингу відповідно до умов Договору до Лізингоодержувача переходить право 
власності на додані деталі, пристрої. Усі зміни, які можуть вимагатися законодавством, вносяться 
Лізингоодержувачем за власний рахунок.

У випадку, якщо була завдана шкода внаслідок додавання неоригінального обладнання (запасних деталей 
тощо), що суперечить рекомендаціям виробника/Продавця, Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати 
Лізингодавцеві Вартість Предмета лізингу станом на момент до завдавання такої шкоди або відновити за свій 
рахунок Предмет лізингу до стану, який передував пошкодженню, з урахуванням нормального фізичного зносу.

У разі втрати або пошкодження комплектуючих, дозвільної/ реєстраційної документації на Об`єкта фінансового 
лізингу або інших атрибутів об’єктів, пов’язаних із Об`єктом фінансового лізингу, Лізингоодержувач зобов’язаний 
невідкладно поінформувати про це компетентні органи та Лізингодавця.

Крім того, Лізингоодержувач зобов’язаний:
забезпечувати належний догляд за Об`єктом фінансового лізингу, утримувати Об`єкт фінансового лізингу у 

справному стані та в належних умовах, оберігати Об`єкт фінансового лізингу від будь-якої шкоди, втрати, 
включаючи викрадення;

забезпечувати наявність дійсного талону про проведення державного технічного огляду/ протоколу перевірки 
технічного стану (за необхідності) Об`єкта фінансового лізингу, а також постійну наявність чинного полісу 
обов`язкового страхування цивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі – договір/ 
договори або поліси ОСЦПВВНТЗ у осіб, що експлуатують Об`єкт фінансового лізингу;

завжди користуватися протиугінними пристроями, якими обладнано Об`єкт фінансового лізингу, або які в 
подальшому були надані чи встановлені;

залишати Об`єкт фінансового лізингу для стоянки в гаражі або іншому місці, призначеному для стоянки.
У випадку якщо задля належного використання на території України Об`єкта фінансового лізингу згідно із 

законодавством України вимагається здійснення відповідної державної реєстрації права власності на Об`єкт 
фінансового лізингу, таке право власності реєструється на ім’я Лізингодавця. На вимогу Лізингодавця, 
Лізингоодержувач зобов’язаний надати Об`єкт фінансового лізингу для отримання свідоцтва про реєстрацію та/ або 
проведення державного технічного огляду/обов’язкового технічного контролю в належний день та час, а також в 
місце, зазначене Лізингодавцем. Якщо за будь-яких причин Лізингоодержувач не може надати Об`єкт фінансового 
лізингу для отримання свідоцтва про реєстрацію та/ або проведення державного технічного огляду/ обов’язкового 
технічного контролю) в належний день та час, Лізингоодержувач несе відповідальність за будь-які втрати та збитки, 
включаючи втрату можливості експлуатації, плату за оформлення документів (за наявності) та витрати, пов’язані з
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забороною експлуатації Об`єкта фінансового лізингу, а також усі штрафи та штрафні санкції, стягнуті 
уповноваженим державним органом за невиконання вищезазначених дій. Якщо ненадання Лізингоодержувачем 
Об`єкта фінансового лізингу для отримання свідоцтва про реєстрацію або для перевірки уповноваженим державним 
органом спричинило заборону експлуатації Об`єкта фінансового лізингу, це не звільняє Лізингоодержувача від 
грошових зобов’язань за Договором.

Сторони погоджуються, що будь-які несправності, технічні або інші дефекти (далі – дефекти) Об`єкта 
фінансового лізингу, спричинені з вини виробника, Продавця або інших осіб, становлять ризик для 
Лізингоодержувача. Лізингодавець не несе жодних витрат у зв’язку з дефектами, зазначеними вище. Такі дефекти не 
звільняють Лізингоодержувача від належного виконання ним своїх зобов’язань за Договором, включаючи, окрім 
іншого, здійснення Періодичних лізингових платежів або інших платежів на користь Лізингодавця, відшкодування 
витрат Лізингодавця відповідно до умов цього Договору.

Лізингодавець передає Лізингоодержувачу право заявляти претензії до Продавця щодо відповідальності за 
дефекти Об`єкту фінансового лізингу та / або гарантійну відповідальність, за винятком такого права у зв`язку з 
ціновою знижкою. Лізингодавець не несе жодної відповідальності за характеристики Об`єкта фінансового лізингу 
або збитки, що можуть бути понесені у зв`язку з ними. Лізингоодержувач зобов`язується направляти всі свої 
претензії щодо відповідальності за дефекти Об`єкта фінансового лізингу та / або гарантійної відповідальності щодо 
потенційних дефектів Об`єкта фінансового лізингу виключно на адресу Продавця.

Лізингодавець не несе жодної відповідальності за будь-яку шкоду, завдану третім сторонам внаслідок 
експлуатації Об`єкта фінансового лізингу Лізингоодержувачем. Лізингоодержувач забезпечує захист Лізингодавця 
від такої відповідальності і в законний спосіб та в максимально можливій мірі забезпечує незалучення Лізингодавця 
в жодні судові розгляди та процеси (окрім випадків, коли Лізингодавець вимагатиме такого залучення).
8.16 Лізингоодержувач приймає всі ризики, пов’язані з пошкодженням, втратою або виведенням з ладу Об`єкта 
фінансового лізингу, включно з ризиками, пов’язаними з Обставинами непереборної сили та/ або випадками, коли 
збитки не покриваються страховим відшкодуванням в повному обсязі, або страхове відшкодування не підлягає 
виплаті та гарантує повну схоронність Об`єкта фінансового лізингу. У разі відсутності страхового покриття, 
Лізингоодержувач відшкодовує Лізингодавцю всі збитки, що можуть бути завдані Об`єкту фінансового лізингу, 
незалежно від того, чи були вони завдані з вини Лізингоодержувача та/ або внаслідок настання Обставин 
непереборної сили, протягом 10 (десяти) Банківських днів із дати направлення Лізингодавцем Лізингоодержувачу 
відповідного повідомлення.

Лізингоодержувач несе повну відповідальність за дії/ бездіяльність своїх працівників, які використовують 
Об`єкт фінансового лізингу та в повному обсязі компенсує всі збитки (за умови наявності таких збитків), завдані 
Лізингодавцеві та/ або третім сторонам внаслідок дій або бездіяльності таких працівників.

Лізингодавець надає Лізингоодержувачу належні повноваження та документи, яких вимагає чинне 
законодавство України для експлуатації Об`єкта фінансового лізингу.

На підставі повноважень, наданих цим Договором, Лізингоодержувач має право без оформлення 
Лізингодавцем додаткових документів представляти Лізингодавця у відносинах з органами Національної поліції 
України, Авторизованими сервісними центрами, страховою компанією, з якою укладено договір страхування 
Об`єкта фінансового лізингу, страховими компаніями, що страхували майно інших учасників дорожньо- 
транспортної пригоди (надалі - ДТП), з метою отримання послуг технічного обслуговування та гарантійного 
ремонту Об`єкта фінансового лізингу, заявлення в усній/ письмовій формах страхових випадків, що мали місце, в 
тому числі Лізингоодержувач має право подавати передбачені договором страхування документи, заяви щодо 
визначення отримувача виплат страхового відшкодування (остаточне визначення отримувача виплат за такими 
заявами здійснюється Лізингодавцем).

Будь-яке невиконання або порушення будь-якої умови цього розділу 4 Загальних умов фінансового лізингу 
(Додатку №1) є підставою для розірвання Лізингодавцем Договору. Відповідно, у таких випадках застосовуються 
положення розділів 12 та 13 цих Загальних умов фінансового лізингу (Додатку №1).

9. ТЕРИТОРІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ОГЛЯД ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Територією дії Договору вважається Митна територія України, за винятком територій:

які розташовані в тимчасово окупованої території України (відповідно до Закону України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ;

у межах зон безпеки, прилеглих до району бойових дій (відповідно до Закону України «Про особливості 
державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях»;

на яких оголошено воєнний/ надзвичайний стан;
на яких ведуться військові та/або бойові дії;
прирівнюються до будь-яких територій, які зазначені в підпунктах 9.1.1. – 9.1.4. Загальних умов фінансового 

лізингу (Додаток № 1 до Договору).
Експлуатація Об`єкта фінансового лізингу та територіях, визначених у підпунктах 9.1.1. – 9.1.5. Загальних умов 
фінансового лізингу (Додатку № 1 до Договору) не допускається. У разі зміни статусу території, на якій 
експлуатується Об`єкта фінансового лізингу на статус визначений будь-яким з підпунктів 9.1.1. – 9.1.5. Загальних
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умов фінансового лізингу (Додаток № 1 до Договору), Лізингоодержувач повинен негайно вжити усіх можливих 
заходів для вивезення Об`єкта фінансового лізингу з такої території на територію, де дозволена експлуатація Об`єкта 
фінансового лізингу.

Експлуатація Об`єкта фінансового лізингу за межами України дозволяється лише, якщо Лізингодавець надав 
попередню письмову згоду на таку експлуатацію.

Лізингоодержувач зобов’язаний негайно поінформувати Лізингодавця у письмовій формі про будь-які зміни 
юридичної місцезнаходження та фактичного місця розташування. У випадку невиконання цього зобов’язання, будь- 
яка кореспонденція (включаючи, окрім іншого, повідомлення та вимоги), доставлена за адресою, зазначеною 
Лізингоодержувачем в Договорі, вважається дійсною, незалежно від того, чи отримав її Лізингоодержувач, а датою її 
доставки вважається 2-й (другий) Банківський день з дня її надіслання Лізингодавцем.

На вимогу Лізингодавця, Лізингоодержувач зобов`язаний надати доступ до Об`єкта фінансового лізингу для 
його перевірки в будь-який час, за умови, що Лізингодавець повідомив про час і місце огляду за 3 (три) Банківські 
дні до дати здійснення такої перевірки. Доступ до Об`єкта фінансового лізингу надається за місцем знаходження 
Лізингоодержувача / за місцем експлуатації Об`єкта фінансового лізингу. Якщо Лізингоодержувач не надає такий 
доступ до Об`єкта фінансового лізингу внаслідок своєї діяльності або бездіяльності, Лізингодавець має право в 
односторонньому порядку розірвати Договір відповідно до підпункту 13.1.6. Загальних умов фінансового лізингу 
(Додаток № 1 до Договору).

Лізингоодержувач гарантує, що Об`єкт фінансового лізингу буде експлуатуватися відповідно до вимог, 
встановлених законодавством.

На Об`єкт фінансового лізингу встановлюються системи GPS на розсуд Лізингодавця.
Лізингоодержувач зобов’язується надати доступ представникам Лізингодавця для встановлення системи 

GPS на Об`єкт фінансового лізингу, на якому ще не встановлено систему GPS, не пізніше 3 (трьох) робочих днів, з 
дня повідомлення про це Лізингоодержувача Лізингодавцем.

Об`єкт фінансового лізингу на момент підписання Акту приймання-передачі вже може бути обладнаний 
системою GPS. Якщо доступ до системи GPS встановлено Лізингоодержувачем, в такому випадку 
Лізингоодержувач надає доступ до системи моніторингу GPS Лізингодавцю, а також вносить зміни до договору 
обслуговування GPS, де Лізингодавець також виступає повноцінним користувачем. Копію такого договору разом із 
кодами доступу Лізингоодержувач передає Лізингодавцю.

Сторони дійшли згоди, що у випадку прострочення Лізингоодержувачем сплати лізингових та інших 
платежів більше ніж на 60 (шістдесяти) календарних днів, Лізингодавець має право здійснити без попередження 
Лізингоодержувача обмеження руху Об`єкта фінансового лізингу через систему GPS. Відновлення руху Об`єкта 
фінансового лізингу відбуватиметься протягом 2 (двох) робочих днів з дня сплати Лізингоодержувачем 
заборгованості.

10. СТРАХУВАННЯ ТА ПОКРИТТЯ РИЗИКІВ
Лізингодавець забезпечує та підтримує страхування Об`єкта фінансового лізингу від страхових випадків, 

вказаних у пунктів 10.3. Загальних умов фінансового лізингу (Додаток №1 до Договору) упродовж усього строку дії 
цього Договору. Умови страхування визначає Лізингодавець на власний розсуд. Лізингоодержувач має право 
ознайомитися з умовами страхування відповідно до пункту 10.12 Загальних умов фінансового лізингу (Додаток №1 
до Договору). Лізингодавець також укладає договір / договори ОСПЦПВВНТЗ перед третіми особами за шкоду 
заподіяну в результаті експлуатації Об`єкта фінансового. Відшкодування витрат на страхування Об`єкта 
фінансового лізингу та витрат на страхування ОСЦПВВНТЗ (застосовується за необхідності) здійснюється 
Лізингоодержувачем протягом 3 (трьох) Банківських днів з дати виставлення відповідного рахунку Лізингодавцем, з 
урахуванням ПДВ.

Під час встановлення розміру платежів, передбачених Графіком лізингових платежів, Сторонами було 
враховано те, що обов’язок щодо страхування Об`єкта фінансового лізингу від страхових випадків, визначених цим 
Договором покладається на Лізингодавця, але витрати на страхування не включаються до Графіка лізингових 
платежів.

Страхування, яке зобов’язаний забезпечити Лізингодавець, має покривати такі страхові випадки:
Втрата, знищення чи пошкодження ТЗ чи його складових частин внаслідок: дорожньо-транспортної пригоди, 
стихійних лих, пошкодження стороннім предметом, пожежі (у т.ч. самозаймання), вибуху та пошкодження димом, 
протиправних дій третіх осіб, незаконного заволодіння.

Лізингоодержувач зобов’язується відшкодувати всі витрати та збитки, непокриті страховими відшкодуваннями 
(у разі понесення Лізингодавцем витрат та збитків) за договором страхування Об`єкта фінансового лізингу, 
укладеним Лізингодавцем з страховою компанією.

Лізингоодержувач інформує в письмовій формі Лізингодавця упродовж 24 годин з моменту завдавання будь- 
якої шкоди Об`єкту фінансового лізингу, а страхову компанію в строки (терміни) та у формі визначеними умовами 
Договору страхування. Цільове використання коштів страхових відшкодувань за укладеними договорами 
страхування Об`єкту фінансового лізингу погоджується з Лізингодавцем шляхом направлення запиту щодо напряму 
спрямування коштів страхових відшкодувань.
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Лізингоодержувач зобов’язується сплачувати франшизу, визначену умовами договору страхування Об`єкта 
фінансового лізингу.

У випадку викрадення або конструктивної загибелі Об`єкта фінансового лізингу, Лізингодавець отримує від 
страхової компанії відшкодування відповідно умов договору страхування, з якого будуть вирахувані франшиза, 
визначена в договорі страхування, решта страхових премій до кінця лізингового року.

Якщо страхове відшкодування, отримане Лізингодавцем на підставі договору страхування Об`єкта фінансового 
лізингу, не повністю покриває розмір витрат, які необхідно здійснити для відновлення стану Об`єкта фінансового 
лізингу, відповідна різниця повинна бути сплачена або компенсована Лізингоодержувачем протягом 3 (трьох) 
Банківських днів з дати виставлення відповідного раунку Лізингодавцем.

Якщо страхове відшкодування, отримане Лізингодавцем, перевищує розмір заборгованості Лізингоодержувача 
за цим Договором станом на дату отримання такого відшкодування, Лізингодавець здійснює безготівковий переказ 
Лізингоодержувачу відповідної суми перевищення (різниця між сумою страхового відшкодування та залишком 
заборгованості Лізингоодержувача за Договором на відповідну дату), впродовж 10 (десяти) Банківських днів з 
моменту отримання страхового відшкодування. Усі витрати, пов`язані із здійсненням такого переказу несе 
Лізингоодержувач.

У разі викрадення чи конструктивної загибелі (неможливості відновлення) Об`єкта фінансового лізингу, зі 
страхового відшкодування Лізингодавцем також вираховується комісія за дострокове припинення Договору.

У випадку встановлення на Об`єкт фінансового лізингу систем безпеки, витрати на її встановлення покриває 
Лізингоодержувач.

Лізингодавець надає Лізингоодержувачу копію договору страхування, в якій визначені умови та строки 
страхування, а також процедури, яких необхідно дотримуватися у випадку настання страхових випадків. 
Лізингоодержувач зобов’язується суворо дотримуватися вищезазначених умов договору страхування.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
За невиконання і неналежне виконання своїх зобов’язань Сторони несуть відповідальність, встановлену 

положеннями чинного законодавства України.
Лізингоодержувач несе повну відповідальність за будь-яке порушення умов Договору, неналежне використання 
Об`єкта фінансового лізингу, а також за спричинення в ході використання Об`єкта фінансового лізингу майнової чи 
немайнової шкоди юридичним чи фізичним особам.

Лізингоодержувач зобов’язаний негайно повідомляти Лізингодавця про будь-яку передбачувану затримку 
сплати Періодиних лізингових платежів та інших платежів, передбачених Договором.

У випадку порушення зобов`язань за Договором Лізингоодержувачем, Лізингодавець має право вимагати, а 
Лізингоодержувач зобов`язується сплатити:

пеню, що нараховується на суму невиконаних (неналежним чином виконаних) грошових зобов’язань з 
розрахунку фактичної кількості прострочених днів у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку 
України, що діяла у період, за який сплачується пеня, за кожен день прострочення, включаючи день виконання 
відповідних грошових зобов’язань.

штраф у розмірі 0,17% (Нуль цілих сімнадцять сотих) від Залишкової вартості Об`єкта фінансового лізингу – 
кожного місяця, при цьому оплата штрафної санкції здійснюється щомісячно протягом строку 
невиконання/несвоєчасного виконання вимог підпунктів 21.2 – 21.4 Загальних умов фінансового лізингу (Додатку
№1), окрім пункту 14 Додатку 9 до цього Договору;

штраф у розмірі 0,51% (Нуль цілих п’ятдесят одна сота) від Залишкової вартості Об`єкта фінансового лізингу
– за невиконання зобов’язань Лізингоодержувача щодо виконання фінансових ковенантів (показників) та інших 
фінансових умов, визначених у Додатку №14 до цього Договору.

штраф у розмірі не менше 0,51% (Нуль цілих п’ятдесят одна сота) від Залишкової вартості Об`єкта 
фінансового лізингу за кожен факт порушення – за невиконання зобов’язань Лізингоодержувача, передбачених 
підпунктами 2.9.7 цього Договору.

штраф у розмірі не менше 0,17% (Нуль цілих сімнадцять сотих) від Залишкової вартості Об`єкта фінансового 
лізингу за кожен факт порушення – за невиконання зобов’язань Лізингоодержувача, передбачених пунктом 14 
Додатку 9 до цього Договору.
Зазначені в цьому пункті Загальних умов фінансового лізингу (Додатку №1) платежі підлягають сплаті 
Лізингоодержувачем упродовж 10 (десяти) Банківських днів після направлення Лізингодавцем відповідної вимоги 
Лізингоодержувачу;

Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від необхідності виконання у повному обсязі усіх своїх 
зобов’язань, встановлених цим Договором.

Будь-які збитки, завдані невиконанням або неналежним виконанням Стороною своїх обов’язків за Договором, 
підлягають відшкодуванню у повному обсязі додатково до сум неустойки, штрафів, пені, передбачених Договором.

У випадку невиконання (несвоєчасного виконання) Лізингоодержувачем будь-яких грошових зобов`язань, 
визначених цим Договором, Лізингодавець має право стягувати з Лізингоодержувача, а Лізингоодержувач 
зобов`язаний сплачувати пеню на суму невиконаних (несвоєчасно виконаних) зобов`язань за кожен день 
прострочення (починаючи з дня виникнення простроченої заборгованості до дня її погашення (включно)) у розмірі
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подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня, з розрахунку
«факт/360».

Сторони узгодили, що в разі виникнення простроченої заборгованості щодо сплати Лізингоодержувачем 
Залишкової вартості Об`єкта фінансового лізингу, Банк зупиняє нарахування процентів, які нараховуються на 
Залишкову вартість Об`єкта фінансового лізингу у відповідності до пункту 2.6 цього Договору, на суму такої 
простроченої заборгованості. Подальший розрахунок процентів на прострочену заборгованість відбувається у 
розмірі та порядку відповідно до пункту 11.8. цього Договору, а Лізигоодержувач зобов`язується сплатити на 
користь Банку платежі визначені в пункту 11.8. цього Договору.

Керуючись положенням частини 2 статті 625 Цивільного кодексу України, Сторони погодили, що у випадку 
прострочення виконання Лізингоодержувачем зобов’язань щодо сплати Залишкової вартості Об’єкта фінансового 
лізингу згідно цього Договору, Лізингоодержувач зобов`язаний сплачувати Лізингодавцю проценти у розмірі, що 
становить 12,8 (дванадцять цілих вісім десятих) % річних від простроченої суми заборгованості за весь час 
прострочення (вказане зобов`язання підлягає виконанню незалежно від виконання зобов`язань Лізингоодержувача 
щодо сплати пені у відповідності до пункту 11.6 Додатку 1 цього Договору). Порядок та строки сплати таких 
процентів визначаються у відповідній вимозі Лізингодавця. Валютою платежу Лізингоодержувача на користь Банку 
згідно цього пункту Договору є гривня. При розрахунку розміру платежу Лізингоодержувача на користь 
Лізингодавця згідно цього пункту Договору використовується метод «факт/360», враховуючи день виникнення 
простроченої заборгованості та не враховуючи день, коли прострочена заборгованість була повністю погашена.

12. СТРОК ТА ЗАКІНЧЕННЯ ЛІЗИНГУ
Строк лізингу визначається у Договорі про фінансовий лізинг та Графіку лізингових платежів.

Строк лізингу починається з дати підписання Лізингоодержувачем Акта приймання-передачі Об`єкта 
фінансового лізингу.

Зобов`язання Лізингодавця стосовно придбання Об`єкта фінансового лізингу у Продавця набувають чинності 
не раніше дати сплати Лізингоодержувачем Авансового платежу та Комісії за надання фінансування.

Строк лізингу закінчується з дати припинення/ розірвання Договору.
Після закінчення строку лізингу (у разі переходу права власності на Об`єкт фінансового лізингу до 

Лізингоодержувача відповідно до умов цього Договору та у разі бажання Лізингоодержувача продовжувати 
страхування Об`єкта фінансового лізингу) Лізингодержувач за власний рахунок здійснює страхування Предмета 
лізингу.

За згодою Сторін Об`єкт фінансового лізингу може бути достроково викуплений, але не раніше, ніж через 12 
(дванадцять) місяців із дати початку строку лізингу. Достроковий викуп Об`єкта фінансового лізингу є можливим за 
умови, що до дати такого викупу Лізингоодержувач виконав усі свої зобов’язання, передбачені або пов’язані з 
Договором.
У разі дострокового викупу Об`єкта фінансового лізингу Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцеві:
а) непогашену заборгованість за Договором (яка включатиме невідшкодовану Вартість Об`єкта фінансового лізингу 
та проценти по дату повного погашення);
б) суму Комісії за управління, яка залишилась несплаченою до кінця повного року фінансового лізингу згідно 
Графіку лізингових платежів;
в) інші платежі, що підлягають здійсненню у зв’язку з закінченням строку лізингу, розраховані Лізингодавцем. 
Платежі, визначені цим пунктом підлягають сплаті Лізингоодержувачем протягом 10 (десяти) Банківських днів з 
дати виставлення рахунка (проте в будь-якому разі до моменту розірвання Договору).
З метою отримання згоди Лізингодавця на достроковий викуп Об`єкта фінансового лізингу Лізингоодержувач може 
письмово звернутись до Лізингодавця із такою пропозицією, але не раніше як за 30 (тридцять) календарних днів до 
дати бажаного викупу.
У разі звернення Лізингоодержувача із письмовою заявою щодо дострокового викупу Об`єкта фінансового лізингу 
згідно з цим пунктом, Лізингодавець вчинить потрібні дії, зокрема визначить непогашену вартість Договору 
(заборгованість за Договором) і надасть Лізингоодержувачу рахунки для оплати, у найкоротший можливий строк, 
але не пізніше ніж через 30 (тридцять) календарних днів із дати отримання такого звернення.

Після здійснення Лізингоодержувачем усіх платежів відповідно до пункту 12.6 Загальних умов фінансового 
лізингу (Додатку №1), право власності на Об`єкт фінансового лізингу перейде до Лізингоодержувача, у разі чого 
Сторони керуватимуться положеннями пункту 4.3 Загальних умов фінансового лізингу (Додатку №1).

Лізингоодержувач зобов’язується в строк не пізніше 30 (тридцяти) календарних днів після повної сплати всіх 
платежів відповідно до умов Договору вжити всіх заходів, необхідних для переходу права власності на Об`єкт 
фінансового лізингу та зняття з обліку Об`єкта фінансового лізингу в Державних реєстраційних органах з 
Лізингодавця, в тому числі надати Лізингодавцеві всі необхідні для зняття з обліку документи, номерні знаки та ін. 
Лізингодавець, у той же строк зобов`язаний надати відповідні документи та інформацію, передбачені чинним 
законодавством України для переходу права власності на Об`єкт фінансового лізингу до Лізингоодержувача та 
зняття Об`єкта фінансового лізингу з обліку, а також підготувати відповідний договір (правочин) чи акт за яким 
відбудеться перехід права власності на Об`єкт фінансового лізингу.

Лізингоодержувач погоджується, що всі строки, зазначені в Договорі, є прийнятними для виконання
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Лізингоодержувачем своїх зобов’язань.

13. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
Лізингодавець має право в односторонньому порядку розірвати Договір/ відмовитися від Договору, та вимагати 

повернення Об`єкта фінансового лізингу, в наступних випадках:
Лізингоодержувач не сплатив 1 (один) Періодичний лізинговий платіж у повному обсязі або частково, і строк 

невиконання зобов’язання зі сплати цього платежу перевищує 60 (шістдесят) календарних днів.
Невиконання зобов’язань Лізингоодержувача щодо дотримання фінансових ковенантів (показників) 

відповідно до Додатку №14. Невиконанням зобов’язань, визначених пунктом 1 Додатку №14 є невиконання цих 
зобов’язань на 40% і більше.

Лізингоодержувач використовує Об`єкт фінансового лізингу, не дотримуючись інструкцій виробника/ 
Продавця, гарантійних умов, інструкцій Лізингодавця, або суттєво чи постійно створює загрозу пошкодження/ 
знищення/ викрадення Об`єкта фінансового лізингу.

Лізингоодержувач не використовує Об`єкт фінансового лізингу відповідно до умов Договору та/або не 
підтримує його у належному стані.

Лізингоодержувач використовує Об`єкт фінансового лізингу з будь-якою незаконною метою або у будь-якій 
незаконній діяльності.

Лізингоодержувач не дотримується будь-якого з положень Договору (включаючи, окрім іншого, надання 
Об`єкта фінансового лізингу в суборенду, обтяження на користь третіх осіб, нездійснення або порушення порядку 
здійснення технічного огляду та ремонту Об`єкта фінансового лізингу, експлуатацію в навчальних цілях, участь у 
будь-яких змаганнях, використання в будь-який інший спосіб Об`єкта фінансового лізингу не за його цільовим 
призначенням тощо, без попередньої письмової згоди Лізингодавця).

Лізингоодержувач вчиняє або робить спроби вчинити шахрайські дії.
Надана Лізингоодержувачем інформація, включаючи, окрім іншого, інформацію стосовно його персональних 

даних та фінансового стану, є недостовірною.
Об`єкт фінансового лізингу визнано повною технічною або економічною втратою відповідно до умов 

страхування Об`єкта фінансового лізингу.
Об`єкт фінансового лізингу знищений або втрачений іншим чином. У цьому випадку Лізингоодержувач повинен 
письмово повідомити Лізингодавця впродовж 24 (двадцяти чотирьох) годин з моменту знищення чи втрати 
Об`єкта фінансового лізингу та надати з цією метою всі підтверджуючі документи.

Наявності публічного обтяження та/або податкової застави на майно Лізингоодержувача.
Лізингоодержувачем не виконано будь-яке зобов’язання, із визначених у підпунктах 2.9.1.1 - 2.9.1.15, 2.9.4 –

2.9.6 цього Договору.
Ненадання Лізингоодержувачем необхідних для вивчення Лізингоодержувача документів чи відомостей або 

встановлення Лізингоодержувачу неприйнятно високого ризику за результатами оцінки чи переоцінки ризику згідно 
з чинним законодавством з питань фінансового моніторингу.

У разі настання будь-яких несприятливих подій, зазначених в підпункті 13.1.15 Договору.
Кожна із перелічених нижче подій вважається несприятливою подією:

- невиконання Лізингоодержувачем/ Заставодавцями / Іпотекодавцями / Поручителями будь-яких 
зобов’язань за Договором, додатковими угодами до Договору, договорами застави / іпотеки / поруки / будь- 
якими іншими договорами, укладеним з Банком та/або іншим Банком;

- відносно Лізингоодержувача подано позов до суду, що перевищує 10 % (десять) процентів валюти балансу 
Лізингоодержувача;

- фінансова звітність Лізингоодержувача, за даними якої Банк здійснив оцінку фінансового стану такого 
Лізингоодержувача, не відповідає вимогам чинного Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” на момент подачі фінансової звітності;

- фінансова звітність Лізингоодержувача, Бізнес-групи або ГПК, або ГСК, підтверджена аудитором, має 
модифіковану думку аудитора;

- Банку стане відомо про невиконання Лізингоодержувачем зобов'язань перед третіми особами в розмірі, що 
становить 10 % (десять) процентів і більше розміру активів Лізингоодержувача;

- забезпечення зобов'язань Лізингоодержувача за Договором втрачене та/або його умови погіршились, та/або 
воно не відповідає умовам Договору та/або договорів забезпечення, в тому числі вчинення дій 
Лізингоодержувачем/ Поручителем/ Заставодавцем/ Іпотекодавцем, які є сторонами договорів забезпечення, 
та/або третіми особами, які мають або можуть мати наслідки, зазначені в цьому пункті Договору;

- пред’явлення Банком або іншою особою вимоги про дострокове погашення кредиту та/або інших боргових 
зобов’язань у розмірі, що становить 10% процентів і більше розміру активів Лізингоодержувача, 
наданого(их) на підставі будь-якого договору, укладеного з Лізингоодержувачем;

- фінансовий стан Лізингоодержувача та/або Поручителя погіршиться таким чином, що поставить під сумнів 
можливість належного виконання ним взятих на себе зобов'язань за Договором. Моніторинг виникнення цієї 
події проводиться Банком шляхом аналізу фінансової звітності в строки, передбачені Додатком №9 
Договору;
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- ненадання до Банку фінансової звітності та інших документів, перелік та строки надання яких визначені у 
Додатку №9 до Договору;

- фінансова звітність та інша інформація, що була надана Лізингоодержувачем Банку, виявилась недійсною 
та/або не може бути перевірена внаслідок порушень Лізингоодержувачем правил ведення такої звітності 
згідно з чинним законодавством України;

- призупинення операцій по рахунках Лізингоодержувача/ Поручителя, відкритих в Банку та/ або інших 
Банках, уповноваженими державними органами;

- пред'явлення вимог та виконавчих листів до рахунків Лізингоодержувача/ Поручителя, відкритих у Банку, 
та / або інших кредитних організаціях, накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на зазначених 
вище рахунках;

- отримання Банком рішення Національного банку України про застосування до Банку заходів впливу щодо 
зупинення, обмеження або припинення здійснення Банком кредитних операцій;

- відкриття судового провадження у справі про банкрутство Лізингоодержувача/ Поручителя та/або 
прийняття рішення (в тому числі Лізингоодержувачем/ Поручителем) відносно його ліквідації.

День, що вважатиметься датою розірвання/ відмови від Договору, визначається Лізингодавцем у відповідному 
повідомленні/ вимозі. Лізингодавець надсилає Лізингоодержувачу письмове повідомлення/ вимогу про розірвання/ 
відмову від Договору. Таке повідомлення/ вимога надсилається Лізингодавцеві на адресу за зареєстрованим 
місцезнаходженням Лізингоодержувача. У випадку неотримання Лізингоодержувачем повідомлення/ вимоги з будь- 
яких причин, Лізингоодержувач вважається належним чином повідомленим на 10 (десятий) календарний день з дня 
відправлення такого повідомлення, що підтверджується документами з відміткою підрозділу поштового зв’язку про 
прийняття повідомлення від Банку для відправки.

У разі розірвання Договору відповідно до розділу 13 Загальних умов фінансового лізингу (Додаток №1 до 
Договору), відмови Лізингоодержувача придбати Об`єкт фінансового лізингу, як передбачено пунктом 4.3 Загальних 
умов фінансового лізингу (Додатку №1), а також якщо Лізингодавець вимагає повернення Об`єкта фінансового 
лізингу відповідно до умов цього Договору, Лізингоодержувач зобов’язаний повернути Об`єкт фінансового лізингу 
за власний рахунок у робочому та технічному стані за адресою, вказаною у повідомленні Лізингодавця, – впродовж 
10 (десяти) календарних днів від дати одержання Лізингоодержувачем відповідного запиту (повідомлення/ вимоги) 
Лізингодавця.
Також, Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити Лізингодавцю загальну суму всіх Періодичних лізингових 
платежів та інших платежів, передбачених цим Договором, що залишилися несплаченими, в т.ч. відповідно до 
Графіка лізингових платежів та інших умов цього Договору, у зв’язку з розірванням Договору з вини 
Лізингоодержувача за період після дати такого закінчення/ розірвання, – впродовж 10 (десяти) банківських днів від 
дати одержання запиту (повідомлення/ вимоги) Лізингодавця про сплату відповідних платежів.
Сторони погодили і підтверджують, що вказана загальна сума несплачених платежів, передбачених Графіком 
лізингових платежів, іншими умовами Договору, за період після дати розірвання Договору з вини 
Лізингоодержувача є збитками Лізингодавця та має бути відшкодована Лізингодавцю Лізингоодержувачем 
відповідно до умов Договору та чинного законодавства України. Зобов’язання щодо відшкодування 
Лізингоодержувачем суми збитків залишається чинним до дати його виконання Лізингоодержувачем, в тому числі 
після закінчення строку лізингу/ розірвання Договору. Така сума збитків, що підлягає відшкодуванню Лізингодавцю 
Лізингоодержувачем, може бути зменшена на суму вартості Об`єкта фінансового лізингу (що визначається в спосіб, 
наведений нижче для відповідних випадків) в разі, якщо Об`єкт фінансового лізингу повернутий 
Лізингоодержувачем Лізингодавцю в належному технічному стані.
Сторони погодили, що в разі повернення Лізингоодержувачем Об`єкту фінансового лізингу буде складено Акт 
приймання-передачі Об`єкту фінансового лізингу (Додаток №8 до Договору).
При цьому Лізингоодержувач зобов’язаний скласти і зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних 
податкову накладну на Лізингодавця у порядку та терміни, передбачені Податком кодексом України.

У будь-якому випадку розірвання Договору, Лізингодавець зберігає за собою право вимагати від 
Лізингоодержувача відшкодування витрат, понесених Лізингодавцем, збільшених на суму ПДВ, особливо щодо 
таких фактичних витрат, як страхові франшизи, витрати на збут (передпродажна підготовка, незалежна оцінка 
Об`єкта фінансового лізингу, виконана акредитованою у Банку оціночною компанією, доставка Об`єкта фінансового 
лізингу з метою подальшого продажу, передачі у користування тощо), штрафи, витрати на правову допомогу.

У разі дострокового розірвання Договору за умовами підпунктів 13.1.9 та 13.1.10. Загальних умов фінансового 
лізингу (Додаток №1 до Договору) застосовуватимуться положення пунктів 10.6 – 10.7 Загальних умов фінансового 
лізингу (Додаток №1 до  договору) стосовно компенсації від страхових компаній.

Лізингоодержувач має право відмовитися в Договору та вимагати повернення Авансового платежу за 
Договором, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі Об`єкта фінансового 
лізингу становить більше 90 (дев’яноста) календарних днів з погодженої в Договорі купівлі-продажу дати, та за 
умови, що така затримка не була спричинена невиконанням Лізингоодержувачем своїх зобов’язань. Договір 
вважається розірваним з дати, зазначеної Лізингоодержувачем у повідомленні про таку відмову, але не раніше дня 
отримання повідомлення Лізингодавцем. За настання умов, передбачених цим пунктом Загальних умов фінансового 
лізингу (Додаток №1 до Договору), всі кошти (зокрема Авансовий платіж), сплачені Лізингоодержувачем
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Лізингодавцеві за Договором, повертається Лізингодавцем Лізингоодержувачу не пізніше 3 (трьох) банківських днів. 
Авансовий платіж повертається не пізніше 3 (трьох) банківських днів з дати повернення Продавцем Лізингодавцю 
авансу, сплаченого Лізингодавцем на виконання умов Договору купівлі-продажу Об`єкта фінансового лізингу.

У випадках, передбачених пунктом 13.1 та пунктом 13.6 Загальних умов фінансового лізингу (Додаток №1 до 
Договору), Договір вважається розірваним на 10-й (десятий) календарний день з дня направленння письмового 
повідомлення Стороною на адресу іншої Сторони, крім випадку визначення Лізингодавцем більш пізньої дати 
розірвання у відповідному повідомленні/ вимозі відповідно до пункту 13.2 Загальних умов фінансового лізингу 
(Додаток №1 до Договору).
Лізингоодержувач не має права в односторонньому порядку повернути Об`єкт фінансового лізингу та розірвати 
Договір до закінчення строку лізингу. Дострокове повернення Об`єкта фінансового лізингу та розірвання Договору 
за згодою Сторін допускається, але не раніше ніж через 12 (дванадцять) місяців із дати початку строку лізингу.

У разі, якщо Лізингоодержувач в односторонньому порядку фактично повернув Об`єкт фінансового лізингу 
до закінчення строку лізингу, Лізингодавець не здійснює прийняття Об`єкта фінансового лізингу, Договір не 
припиняється і Лізингодавець продовжує нарахування та стягнення з Лізингоодержувача платежів, передбачених 
Договором.

14. ВИЛУЧЕННЯ ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
Після спливу Строку лізингу та за умови, що Лізингоодержувач не реалізував своє право викупу Об`єкта 

фінансового лізингу, або в разі дострокового розірвання чи припинення цього Договору, а також в інших випадках, 
передбачених Договором, – Лізингоодержувач втрачає право користування Об`єктом фінансового лізингу та 
зобов’язаний повернути Об`єкт фінансового лізингу Лізингодавцю, а Лізингодавець набуває право вилучити Об`єкт 
фінансового лізингу без попередньої згоди Лізингоодержувача у визначеному законодавством України порядку (у 
тому числі на підставі виконавчого напису нотаріуса, або рішення суду тощо). Разом із Об`єктом фінансового 
лізингу Лізингоодержувач зобов’язаний повернути всі документи та приналежності, що були отримані ним при 
прийманні Об`єкта фінансового лізингу у користування відповідно до Акту приймання-передачі майна Об`єкту 
фінансового лізингу (додаток №3 до Договору).

У разі вилучення (повернення) Об`єкта фінансового лізингу, Лізингоодержувач зобов’язаний забезпечити 
Лізингодавцеві або уповноваженій ним особі вільний доступ до місця розташування Об`єкта фінансового лізингу, а 
також не перешкоджати та сприяти процесу повернення Об`єкта фінансового лізингу. Лізингоодержувач не має 
права на відшкодування збитків, завданих внаслідок вилучення (повернення) Об`єкта фінансового лізингу.

Лізингоодержувач погоджується не вимагати від Лізингодавця сплати компенсації збитків, завданих внаслідок 
декодування аварійної сигналізації та інших пристроїв блокування на Об`єкті фінансового лізингу, Лізингодавець не 
несе відповідальності за особисті речі, які знаходяться в Об`єкті фінансового лізингу на момент вилучення 
(повернення) останнього.

Після вилучення (повернення) Об`єкта фінансового лізингу Сторони підписують Акт вилучення (повернення) 
Об`єкта фінансового лізингу (за формою Додатку №8 до Договору), в якому зазначають фактичні показники пробігу 
Об`єкта фінансового лізингу та всі наявні на момент вилучення (повернення) дефекти Об`єкта фінансового лізингу. 
Лізингоодержувач зобов`язаний підписати Акт вилучення (повернення) Об`єкта фінансового лізингу та скласти і 
зареєструвати в Єдиному реєстрі податкових накладних податкову накладну на Лізингодавця у порядку та терміни, 
передбачені Податковим кодексом України. Відмова чи ухилення Лізингоодержувача від підписання Акта 
вилучення (повернення) Об`єкта фінансового лізингу та/ або надання Лізингодавцю видаткової та податкової 
накладної не є підставою для не повернення/ вилучення Об`єкта фінансового лізингу.

Лізингоодержувач відшкодовує всі витрати, збільшені на суму ПДВ, понесені Лізингодавцем у зв’язку з 
вилученням (поверненням) Об`єкта фінансового лізингу, у тому числі витрати, пов’язані із демонтажем, 
завантаженням/ розвантаженням, транспортуванням та організацією вилучення Об`єкта фінансового лізингу, 
залученням будь-яких третіх осіб, що надають послуги пов’язані з вилученням Об`єктів фінансового лізингу тощо.

Повернення Об`єкту фінансового лізингу Лізингодавцем до закінчення Строку лізингу можливе виключно на 
підставі письмової згоди Лізингодавця та на умовах, викладених в такій згоді.

15. ЗАКОНОДАВСТВО. УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ
Положення цього Договору підпадають під дію чинного законодавства України і тлумачаться згідно з ним. З 

усіх питань, що не врегульовані цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.
У випадку виникнення спірних питань щодо виконання Сторонами умов цього Договору Сторони 

погоджуються вирішувати такі питання шляхом переговорів, консультацій та взаємних домовленостей.
Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішуються в судовому порядку за встановленою 

підвідомчістю та підсудністю такого спору у порядку, визначеному чинним законодавством України.

16. ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ
Лізингоодержувач не має права відступати або передавати всі або будь-яку частину своїх прав та обов’язків за 

Договоромбез попередньої письмової згоди Лізингодавця.
Лізингодавець може відступити всі або будь-яку частину своїх прав та обов’язків за Договором без згоди 

Лізингоодержувача.



24

17. ВІДШКОДУВАННЯ ВИТРАТ
Усі збори, податки, штрафи та інші витрати, що пов’язані з виконанням умов Договору і можуть виникати 

протягом строку дії Договору, збільшуються на суму ПДВ та виплачуються або відшкодовуються Лізингодавцю 
виключно Лізингоодержувачем.

Лізингоодержувач, окрім іншого, зобов`язаний компенсувати будь-які витрати, збільшені на суму ПДВ, 
понесені Лізингодавцем та/ або винагороди, включаючи, окрім іншого, гонорари адвокатам (юристам), судові та 
позасудові витрати, нараховані/ виплачені з метою відшкодування сум, не виплачених Лізингоодержувачем 
відповідно до Договору. Лізингодавець надає Лізингоодержувачу відповідну документацію, що підтверджує 
понесені витрати.

18. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Сторони звільняються від відповідальності за невиконання і неналежне виконання зобов’язань за цим 

Договором у разі виникнення після набуття ним чинності поза волею Сторін обставин непереборної сили, які 
призвели до невиконання та/або неналежного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. Обставинами 
непереборної сили вважаються, зокрема, такі надзвичайні та невідворотні обставини: загроза війни, збройний 
конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками, блокадами, 
військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена 
війна, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, 
революція, заколот, повстання, масові заворушення, введення комендантської години, встановлення Кабінетом 
Міністрів України карантину, експропріація, примусове вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська 
демонстрація, блокада, страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі 
транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів влади, закриття морських 
проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами 
і стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо, буревій, повінь, нагромадження снігу, 
ожеледь, град, заморозки, замерзання моря, проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, 
просідання і зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо.

Сторона, яка не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, 
повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) календарних днів, наступних за днем їх виникнення, повідомити про це 
іншу Сторону у письмовій формі. Таке повідомлення повинно містити дані про характер обставин, а також оцінку їх 
впливу на можливість виконання Стороною своїх зобов’язань за цим Договором.
Якщо Сторона своєчасно не повідомить про настання обставин непереборної сили, то вона не може посилатися на їх 
дію, крім тих випадків, коли самі обставини перешкоджають відправленню такого повідомлення.

Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються 
Торгово-промисловою палатою України або іншими відповідними компетентними органами, особами.

У випадках настання обставин непереборної сили строк виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, 
що не можуть виконуватися унаслідок дії таких обставин, продовжується на строк дії таких обставин. Якщо будь-яка 
із Сторін не може виконувати свої зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили більше 
ніж протягом 3 (трьох) місяців поспіль, цей Договір може бути розірваний шляхом укладення Сторонами 
відповідного договору (угоди) про його розірвання.

Сторони звільняються від відповідальності за невиконання і неналежне виконання зобов’язань за цим 
Договором у випадках набуття чинності нормативно-правовими актами та/або вчинення органами державної влади 
дій, які забороняють, унеможливлюють тощо виконання або належне виконання таких зобов’язань.

19. ОБРОБКА ДАНИХ
Лізингоодержувач передає Лізингодавцеві всю інформацію, яку Лізингодавець потребує на момент підписання 
Договору, а також інформацію, стосовно якої можуть надсилатися запити впродовж виконання Договору відповідно 
до вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення. Лізингоодержувач негайно письмово (за власним підписом) інформує Лізингодавця про всі зміни, 
внесені до первинної інформації (включаючи персональну та фінансову інформацію) протягом строку дії Договору. 
У випадку ненадання зазначеного документу Лізингодавець діятиме відповідно до положень чинного законодавства, 
включаючи, але не обмежуючись, наданням необхідної інформації до компетентних органів державної влади.
Лізингоодержувач зобов’язаний надати Лізингодавцю передбачені законодавством відомості (в тому числі вказати 
джерело походження коштів, що сплачуються Лізингоодержувачем згідно з Договором), які витребує Лізингодавець 
з метою виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення. На виконання вимоги чинного законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення, Лізингодавець зокрема, але не виключно, проводить аналіз фінансових операцій, що здійснюються
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Лізингоодержувачем, інформації про зміст діяльності та фінансовий стан Лізингоодержувача. На вимогу 
Лізингодавця Лізингоодержувач зобов’язаний надати відповідну інформацію та документи.

Якщо відповідно до пункту 19.1 Загальних умов фінансового лізингу (Додатку №1) Лізингоодержувач не 
повідомив Лізингодавця про зміни, внесені до первинної інформації, Лізингоодержувач несе ризик настання 
негативних наслідків, пов’язаних із таким неповідомленням, включно з податковими наслідками.

Представники Сторін, які підписали Договір, надають свою згоду на обробку Сторонами їх персональних 
даних, що містяться в Договорі, а також на те, що Сторони повідомляють одна одну про включення їх персональних 
даних до відповідних баз персональних даних Сторін. Сторони, їх представники підтверджують, що вони 
ознайомлені зі змістом своїх прав, передбачених Законом України «Про захист персональних даних».

Обробка персональних даних представників Сторін здійснюється з метою забезпечення реалізації Сторонами 
відносин у сфері реклами та збору персональних даних у комерційних цілях (зокрема для проведення маркетингових 
досліджень), адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, 
економічних відносин, відносин у сфері фінансових послуг та страхування, в сфері телекомунікаційних послуг тощо. 
Кожна Сторона може передавати персональні дані представників іншої Сторони третім особам, якщо це потрібно 
для реалізації вищезазначеної мети або відповідно до закону, без повідомлення представників іншої Сторони про 
таке передання.

Лізингоодержувач надає свою згоду на те, що вся інформація, яка стосується Лізингоодержувача та яку він 
надає Лізингодавцеві, може бути передана таким третім особам: страховим компаніям, якщо це буде потрібно для 
страхування або опрацювання страхових випадків; підприємствам та установам, які проводять дослідження ринку, з 
метою проведення будь-яких опитувань від імені Лізингодавця або надають інші послуги Лізингодавцю (необхідні 
для забезпечення діяльності Лізингодавця та виконання умов Договору).

Лізингоодержувач погоджується на те, що Лізингодавець на власний розсуд може публічно розголошувати та 
надавати будь-яким третім сторонам інформацію (включаючи, окрім іншого, персональну та фінансову інформацію) 
про Лізингоодержувача та/або інформацію, надану Лізингоодержувачем протягом виконання Договору, якщо 
Лізингоодержувач не виконає свої Договірні зобов’язання або у випадках, передбачених чинним законодавством. 
Лізингодавець не несе жодної відповідальності, у тому числі, окрім іншого, за виплату компенсації за збитки, якщо 
останні були завдані Лізингоодержувачу, у зв’язку зі здійсненням права розголошення інформації відповідно до 
цього пункту.

Шляхом підписання Лізингоодержувачем Договору, останній надає право Лізингодавцю на використання 
зазначених в Договорі та інших документах, підписаних Лізингоодержувачем та наданих Лізингодавцю, поштових 
адрес, адрес електронної пошти та номерів телефонів для надіслання Лізингодавцем Лізингоодержувачу 
інформаційних повідомлень, які можуть містити конфіденційну інформацію, будь-яку інформацію, що стосується 
Договору або пов’язана з його виконанням, в тому числі щодо будь-яких платежів за Договором, або інформацію, 
що не стосується Договору, зокрема, але не виключно щодо проведення акцій, впровадження Лізингодавцем нових 
послуг чи продуктів, а також інформацію про послуги третіх осіб, що пов’язані з послугами та продуктами 
Лізингодавця, інформацію щодо пропозицій та рішень Лізингодавця щодо фінансування та інше.
Лізингодавець не несе жодної відповідальності, включаючи, окрім іншого, виплату компенсації за збитки, якщо 
останні були завдані Лізингоодержувачу у зв’язку із отриманням доступу до зазначених у Договорі та інших 
документах, підписаних Лізингоодержувачем та наданих Лізингодавцеві, поштових адрес, адрес електронної пошти 
та номерів телефонів третіми особами та можливим отриманням ними доступу до конфіденційної та іншої 
інформації. У разі втрати контролю над зазначеними засобами зв’язку, Лізингоодержувач зобов’язується письмово 
повідомити Лізингодавця про таку втрату та/або заміну поштових адрес, адрес електронної пошти та номерів 
телефонів.

Лізингоодержувач надає Банку згоду на розкриття та надання для третіх осіб (юридичних, фізичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців, установ, організацій незалежно від форми власності, державних органів, органів 
місцевого самоврядування, правоохоронних органів) всієї інформації про себе як суб’єкта господарювання, його 
організаційну структуру, майновий та фінансовий стан (в тому числі відомостей, що становлять банківську 
таємницю), яка є наявною, зберігається у Лізингодавця або буде отримана Лізингодавцем у майбутньому, а також 
аналогічну інформацію про його засновників (учасників, акціонерів, членів) та про юридичних осіб, засновником 
(учасником, акціонером, членом) яких він є у наступних випадках:
- у випадку порушення будь-яких зобов’язань, визначених цим Договором та/або додатковими договорами до 
нього;
- при укладенні Лізингодавцем договорів факторингу, договорів відступлення права вимоги та/або переведення 
боргу;
- у випадку необхідності захисту порушених, оспорюваних або невизнаних прав та законних інтересів 
Лізингодавця;
- у випадку необхідності забезпечення виконання третіми особами своїх функцій або надання послуг для 
Лізингодавця відповідно до укладених між такими третіми особами та Лізингодавцем договорів, за умови, що 
передбачені договорами функції та/або послуги стосуються основної діяльності Лізингодавця, яку він здійснює на 
підставі отриманих банківської ліцензії та письмових дозволів.
Лізингоодержувач додатково надає згоду Лізингодавцю:



26

- звертатися з/за інформацією про Лізингоодержувача (в тому числі, але не виключно щодо його майнового та 
фінансового стану) до третіх осіб, які пов’язані із Лізингоодержувачем відносинами корпоративної участі, 
господарськими, цивільними чи трудовими відносинами;
- збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про Лізингоодержувача через бюро кредитних 
історій відповідно до чинного законодавства України.

Підписанням Договору Лізингоодержувач надає згоду Лізингодавцю на доступ до своєї кредитної історії, збір, 
зберігання, використання та поширення через Бюро кредитних історій інформації щодо себе (в т.ч. інформації, яка 
міститься в державних реєстрах та інших базах публічного користування) в порядку, визначеному Законом України
«Про організацію формування та обігу кредитних історій». 
Лізингоодержувач додатково надає згоду Лізингодавцю:
- звертатися з/за інформацією про Лізингоодержувача (в тому числі, але не виключно щодо його майнового та 
фінансового стану) до третіх осіб, які пов’язані із Лізингоодержувачем відносинами корпоративної участі, 
господарськими, цивільними чи трудовими відносинами;
- збирати, зберігати, використовувати та поширювати інформацію про Лізингоодержувача через бюро кредитних 
історій відповідно до чинного законодавства України.;
- на передачу Лізингодавцем до Кредитного реєстру Національного банку України, інформації про кредитну 
операцію, передбачену умовами Договору, в порядку, обсязі та з підстав, визначених Законом України «Про банки 
та банківську діяльність» та нормативно-правовими актами Національного банку України.

20. ПИСЬМОВА ДОКУМЕНТАЦІЯ. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
Усі зміни, доповнення, відмови або положення Договору стають обов’язковими для виконання будь-якою 

Стороною виключно у випадку їх оформлення в письмовій формі, шляхом укладення додаткових угод до Договору, 
які підписуються уповноваженими представниками Сторін.

Договір разом із усіма додатками та іншими доданими до нього матеріалами, становить цілісну домовленість 
(правочин) між Сторонами та заміняє і розриває всі попередні усні або письмові договори (угоди, правочини), заяви, 
гарантії та домовленості Сторін відносно предмету Договору.

Договір має обов’язкову юридичну силу та набуває чинності в інтересах Сторін Договору, їхніх 
правонаступників.

Сторони домовились, що будь-яке повідомлення, що надсилається однією Стороною іншій згідно з цим 
Договором, має бути надіслане у письмовій формі з дотриманням відповідних процедур, визначених чинним 
законодавством України та цим Договором, у тому числі при доставці особисто, засобами КІБ, поштою 
(рекомендованим листом, листом з оголошеною цінністю з описом вкладення, телеграмою тощо,) факсом, 
електронною поштою за реквізитами зазначеними в цьому Договорі та/або реквізитами, про які Сторона повідомила 
в рамках виконання вимог цього Договору.

У разі зміни реквізитів адреси на яку Сторона має отримувати повідомлення за цим Договором, така Сторона повинна 
повідомити про це іншу Сторону у встановленому цим Договором порядку. З моменту отримання відповідної 
інформації, усі повідомлення за цим Договором повинні надсилатися за новою адресою.

Усі повідомлення, надіслані Банком листами з оголошеною цінністю з описом вкладення на адресу 
Лізингоодержувача, зазначену у цьому Договорі або в отриманому Банком повідомленні Лізингоодержувача про 
зміну свого місцезнаходження, вважаються такими, що отримані Лізингоодержувачем через 5 (п’ять ) календарних 
днів, наступних за днем їх відправлення Банком.

Усі повідомлення, надіслані Банком Лізингоодержувачу засобами електронної пошти і (зазначається у разі, якщо 
Лізингоодержувач має намір здійснювати обмін інформацією засобами електронної пошти) засобами КІБ та/або 
передані представнику Лізингоодержувача, вважаються такими, що отримані Лізингоодержувачем відповідно у день 
їх надсилання та передачі Банком.

Після проходження строків зазначених в третьому та четвертому абзацах цього пункту Договору настають усі правові 
наслідки, дата настання яких пов’язана з датою отримання Лізингоодержувачем повідомлень Банку, незалежно від 
того, чи отримає Лізингоодержувач ці повідомлення особисто.
Сторони повністю усвідомлюють, що відповідно до умов цього Договору інформація, пов’язана із цим Договором, в 
тому числі така, що містить банківську та комерційну таємницю і конфіденційну інформацію, передаватиметься 
телекомунікаційними мережами загального доступу (відкритими каналами зв’язку), внаслідок чого може, не з вини 
Сторін, бути доступною третім особам. Сторони погоджуються, що у випадку розголошення такої інформації та 
відомостей не з вини Сторін або їх представників, а внаслідок несанкціонованих дій третіх осіб – Сторони 
звільняються від відповідальності за таке розголошення.

Сторони дійшли згоди, що нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання 
припиняється через 3 (три) роки від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

21. МОНІТОРИНГ
Лізингодавець здійснює оцінку фінансового стану Лізингоодержувача, аналізує зміни фінансово-економічного 

стану, кредито- і платоспроможність Лізингоодержувача на предмет виявлення спроможності останнього
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виконувати свої грошові зобов’язання за цим Договором, перевіряє Об`єкт фінансового лізингу та забезпечення, 
цільове використання Об`єкта фінансового лізингу і має право переглядати умови фінансового лізингу з 
Лізингоодержувачем, а Лізингоодержувач зобов’язаний усіляко в цьому йому сприяти.Лізингоодержувач 
зобов'язується самостійно, або на вимогу Лізингодавця у випадках, передбачених цим пунктом Загальних умов 
фінансового лізингу (Додатку №1), надавати Лізингодавцю документи, підписані представниками 
Лізингоодержувача та скріплені відбитком печатки Лізингоодержувача та/або їх копії, посвідчені належним чином.
З метою уникнення сумнівів під належним посвідченням копій у межах цього пункту маються на увазі копії 
документів, завірені нотаріально або засвідчені підписом керівника/ представника Лізингоодержувача, скріпленим 
відбитком печатки Лізингоодержувача. При цьому до Банку надаються докази на обрання/ призначення на посаду 
керівника (у разі відсутності у Банку на дату надання документа відповідних доказів). Посвідчувальний напис 
складається зі слів: «З оригіналом згідно», під ним керівник Лізингоодержувача/ представник Лізингоодержувача 
ставить свій підпис, праворуч від підпису ініціали та прізвище, під підписом зазначається повна назва посади, під 
назвою посади зазначається дата, підпис керівника/ представника Лізингоодержувача, скріплюється відбитком 
печатки Лізингоодержувача. Посвідчувальний напис проставляється на кожному аркуші або на зворотному боці 
останнього аркуша прошитих документів. У разі, якщо вірність копій посвідчує не керівник Лізингоодержувача, до 
Банку надаються докази наявності повноважень особи, яка посвідчує вірність копій документів, у вигляді 
довіреності, наказу, розпорядження тощо.

Лізингоодержувач зобов’язаний надати Банку такі документи:
документи згідно з переліком та у строки, визначені у Додатку №9 до цього Договору;
відомості про стан Об`єкта фінансового лізингу.

на першу вимогу Банку, у строки визначені такою вимогою, надати до Банку документи і відомості, необхідні 
для здійснення ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих 
бенефіціарних власників (контролерів), аналізу та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому 
моніторингу, та інші передбачені законодавством документи та відомості, які витребує Банк з метою виконання 
вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення).

Лізингоодержувач зобов'язується негайно надавати на вимогу Лізингодавця документи, що підтверджують 
цільове використання Об`єкта фінансового лізингу.

Лізингоодержувач зобов’язаний не пізніше ніж протягом 3-х (трьох) календарних днів з моменту виникнення 
нижчевикладених обставин письмово повідомляти Лізингодавця про такі події, що стосуються Об`єкта фінансового 
лізингу:

а) зміна умов утримання Об`єкта фінансового лізингу;
б) вихід з ладу або втрата експлуатаційних чи технічних характеристик Об`єкта фінансового лізингу;
в) втрата, знищення, пошкодження, псування Об`єкта фінансового лізингу або виникнення загрози настання цих 

обставин;
г) інші обставини, включаючи появу нормативних чи інших документів, судові чи інші провадження майнового 

характеру, що можуть негативно вплинути на права Лізингодавця за Договором та/або на стан Об`єкта фінансового 
лізингу;

д) дострокове припинення Договору страхування.
Лізингоодержувач зобов’язаний не пізніше ніж протягом 3-х (трьох) календарних днів з моменту виникнення 

нижчевикладених обставин, письмово повідомляти Лізингодавця про будь-які зміни у юридичному стані та 
фінансово-господарській діяльності Лізингоодержувача, які можуть вплинути на виконання ним обов’язків за цим 
Договором та на права Лізингодавця за цим Договору. Лізингоодержувач, зокрема, зобов’язаний повідомляти 
Лізингодавця про наступні обставини, але не обмежуватись ними:

а) припинення, ліквідація, зміна організаційно-правової форми та форми власності Лізингоодержувача, 
припинення чи ліквідація дочірніх підприємств Лізингоодержувача, внесення (державна реєстрація) змін чи 
доповнень до установчих документів Лізингоодержувача;
б) звільнення та призначення вищих посадових осіб Лізингоодержувача;
в) неплатоспроможність чи банкрутство Лізингоодержувача. За цих обставин Лізингоодержувач зобов’язаний 
також письмово повідомити усіх своїх кредиторів, а також відповідні судові інстанції та\або органи державної 
влади про те, що Об`єкт фінансового лізингу є власністю Лізингодавця;
г) погіршення фінансового стану Лізингоодержувача, раптове зменшення розміру власного капіталу 
Лізингоодержувача та\або раптове зниження прибутковості господарської діяльності Лізингоодержувача;
д) втрата чи виникнення загрози (можливості) втрати більш ніж 10% активів Лізингоодержувача, включаючи 
безоплатне (або за вартістю, значно нижчою за звичайну) відчуження активів Лізингоодержувача у будь-який 
спосіб, порушення судових чи інших проваджень майнового характеру стосовно Лізингоодержувача чи активів 
Лізингоодержувача, виникнення податкової застави щодо майна Лізингоодержувача, накладення арешту на 
майно Лізингоодержувача або звернення стягнення на майно Лізингоодержувача іншими кредиторами, 
обтяження майна Лізингоодержувача заставою, іпотекою або іншим способом, який передбачає можливість 
відчуження відповідних активів;
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е) зміна місцезнаходження Лізингоодержувача, його контактних реквізитів (номерів телефонів, факсу, 
електронної пошти);
є) зміни у складі пов'язаних осіб Лізингоодержувача із зазначенням для юридичної особи повної назви та коду 
ЄДРПОУ, для фізичної особи – прізвища, ім‘я, по батькові такої особи та її ідентифікаційного номера платника 
податку;
У будь-який час на першу вимогу Лізингодавця Лізингоодержувач зобов’язується допускати представників 

Лізингодавця і всіляко сприяти їм для проведення перевірки:
фінансового стану Лізингоодержувача;
цільового використання Об`єкта фінансового лізингу;

наявності, оцінки, стану та умов зберігання Об`єкта фінансового лізингу, наданого забезпечення за 
Договором та додатковими договорами до Договору зі складанням і підписанням відповідного документу.

22. ГАРАНТІЇ ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧА
Лізингоодержувач підтверджує та гарантує наступне:

Лізингоодержувач є особою, яка зареєстрована та діє згідно з чинним законодавством України і має повне 
право укладати договори, отримувати Об`єкт фінансового лізингу та відповідати за своїми зобов'язаннями.

Лізингоодержувачем виконано всі дії, необхідні, відповідно до вимог чинного законодавства України та його 
установчих документів, для укладення цього Договору.

Умови Договору не суперечать умовам укладених раніше і діючих правочинів Лізингоодержувача.
Зобов'язання за Договором та додатковими договорами до Договору будуть дійсними і обов'язковими для 

Лізингоодержувача, а за їх невиконання чи недотримання Лізингоодержувач несе відповідальність відповідно до 
чинного законодавства України.

На день підписання Договору Лізингоодержувач не має заборгованості по розрахунках з бюджетами та 
державними цільовими фондами (податкового боргу).

Лізингоодержувач має належним чином оформлені установчі документи та всі дозволи, що необхідні для 
виконання Договору, ці документи є чинними.

Представлені Лізингоодержувачем до Лізингодавця усі документи не містять неправдивих відомостей, 
складені та/або отримані ним у порядку, передбаченому чинним законодавством.

Своїм підписом на цьому документі Лізингоодержувач підтверджує, що він ознайомився та зрозумів усі 
умови Договору, а також погоджується, що всі вищезазначені документи мають обов’язкову силу по відношенню до 
Лізингоодержувача.

23. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ
Сторони визнають, що для цілей цього Договору інформація банківського (у тому числі банківська таємниця), 

комерційного та іншого характеру у будь-якій формі (в усній та у письмовій, у тому числі паперові і електронні 
документи і файли, будь-які інші форми надання і запису інформації), яка стосується Сторін цього Договору, їх 
діяльності, контрагентів і працівників та яка стане відомою одній Стороні від іншої у рамках укладення і виконання 
цього Договору, є конфіденційною інформацією (далі – Конфіденційна інформація).

Кожна зі Сторін зобов’язується забезпечити умови, за яких:
- з Конфіденційною інформацією іншої Сторони будуть ознайомлені лише ті її працівники, які у зв’язку з 

виконанням своїх завдань і функцій можуть мати доступ до такої інформації;
- Конфіденційна інформація не буде розповсюджуватися, публікуватися, копіюватися, надаватися третім 

особам, розголошуватися будь-яким іншим способом без попередньо отриманої письмової згоди Сторони, яка є її 
власником, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством України, цим Договором та іншими 
договорами, укладеними між Сторонами.

У випадку, якщо будь-яка зі Сторін матиме потребу в наданні Конфіденційної інформації будь-яким третім 
особам, то таке надання Конфіденційної інформації буде можливим лише за письмовою згодою Сторони, яка є її 
власником, за винятком випадків, коли згідно з вимогами чинного законодавства України надання відповідної 
інформації є обов’язковим або така згода надана у тексті цього Договору або інших договорів, укладених між 
Сторонами.

Кожна зі Сторін може передавати (пересилати) іншій Стороні, а у випадках, встановлених чинним 
законодавством України та цим Договором – третім особам будь-яку інформацію (у тому числі Конфіденційну 
інформацію) засобами поштового, кур’єрського, телефонного і факсимільного зв’язку, телекомунікаційними 
мережами загального доступу (відкритими каналами зв’язку), електронною поштою, через представників Сторони, 
яка є її отримувачем.

Усі положення цього Договору щодо конфіденційності залишаються в силі необмежений період часу після 
припинення (розірвання) цього Договору.

24. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Підписуючи Договір, Лізингоодержувач підтверджує те, що йому надано вичерпну інформацію про:
• усі наявні варіанти фінансування з урахуванням фінансового становища Лізингоодержувача, а також їх переваги 
та недоліки;
• умови надання послуги фінансового лізингу із зазначенням вартості цієї послуги для Лізингоодержувача;
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• умови надання додаткових фінансових послуг, пов’язаних із фінансовим лізингом, та їх вартість (у разі надання 
таких послуг);
• реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг та реквізити органу, який 
здійснює державне регулювання банківської діяльності (адреса, номер телефону тощо).

Підписанням Договору Сторони досягли згоди щодо всіх істотних умов Договору. Сторони, а також 
уповноважені представники Сторін, повністю усвідомлюють зміст Договору, терміни та поняття, що вживаються у 
Договорі, погоджуються на умови Договору та повністю усвідомлюють значення та наслідки своїх дій.

25. ІНШІ УМОВИ
Підписанням Договору Лізингоодержувач підтверджує, що ознайомився з умовами фінансового лізингу та з 

Тарифами Лізингодавця, їх зміст Лізингоодержувачу зрозумілий, їх положення Лізингоодержувач зобов’язується 
неухильно дотримуватись. Тарифи, наведені у Додатку №5 до Договору, діють до першої зміни таких Тарифів 
Лізингодавцем про що Лізингоодержувач повідомляється письмово та/або шляхом розміщення інформації в 
загальнодоступних для клієнтів місцях Лізингодавця та/або на офіційній Інтернет сторінці Лізингодавця. 
Підписанням Договору Лізингоодержувач погоджується на всі майбутні зміни Тарифів, які можуть бути здійснені 
Лізингоодержувачем, за умови, що повідомлення про їх зміну буде здійснено не пізніше ніж за 7 (сім) банківських 
днів до дати набрання чинності новими Тарифами. Лізингоодержувач підтверджує, що зміни Тарифів будуть 
прийняті ним в безспірному порядку і не потребуватимуть підписання будь-яких додаткових договорів (правочинів) 
між Сторонами.

Договір обов'язковий для правонаступників Сторін.
Сторони зобов'язуються не укладати інших договорів та/або не вчиняти дій, які б суперечили умовам Договору.
У випадках, не передбачених Договором та додатковими договорами до Договору, Сторони керуються чинним 

законодавством України. Заголовки та нумерація розділів, пунктів, підпунктів тощо, застосовані Сторонами в 
Договорі (додатках та додаткових договорах до Договору) виключно заради зручності використання та посилань і не 
впливають на тлумачення будь-якого з положень Договору.

Підписанням Генерального кредитного договору підтверджується отримання від Банку інформації, зазначеної в 
частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 
послуг», до Договору.

Якщо одне або кілька положень, які містяться в Договорі, будуть незаконними або недійсними у будь-якому 
відношенні згідно з чинним законодавством України, то це не впливатиме на чинність решти положень Договору і 
не перешкоджатиме їх виконанню Сторонами.

26. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua


30

Додаток №2 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

(Зразок)

ЗАЯВА ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ №  
ДО ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ № від  

Місце підписання ДАТА

Акціонерне    товариство    «Державний    експортно-імпортний     банк     України»     (скорочена     назва     – 
АТ «Укрексімбанк»), Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112 (далі – 
Лізингодавець або Банк) в особі (посада, ПІБ   представника   Банку повністю), який/ яка діє на 
підставі (Статуту та/або наказу/ довіреності/ іншого документу) від «       » № , 
з однієї сторони, та (повне та скорочене найменування та місцезнаходження Лізингоодержувача 
згідно   ЄДРПОУ),   ідентифікаційний   код (ідентифікаційний код Лізингоодержувача), далі – 
Лізингоодержувач, в особі (посада, ПІБ представника Позичальника повністю), який діє на підставі
  (Статуту та/або наказу/довіреності/іншого документа), з іншої сторони, далі разом – Сторони, 
погодили надання Лізингодавцем Лізингоодержувачу послуги фінансового лізингу в рамках укладеного між ними 
Договору фінансового лізингу №      від (далі –Договір) про таке:

ОБ`ЄКТ ФІНАНСОВОГО 
ЛІЗИНГУ/ ЧАСТИНА 

ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО 
ЛІЗИНГУ

 (Назва Об`єкта фінансового лізингу), у 
кількості ( ) (числом та прописом) одиниць, марка, модель та 
рік випуску, яких зазначені в розділі «Специфікація» цієї Заяви про
надання послуги фінансового лізингу (далі – Заява).

УМОВИ 
ФІНАНСУВАННЯ:

Варіант 1 застосовується у разі, якщо Об`єктом фінансового 
лізингу за договором є 1 одиниця техніки/обладнання

Вартість Об`єкта фінансового лізингу (без ПДВ): ( )
(числом та прописом) гривень
ПДВ - ( ) (числом та прописом) гривень
Вартість Об`єкта фінансового лізингу (з ПДВ): ( )
(числом та прописом) гривень
Варіант 1 застосовується у разі, якщо Об`єктом фінансового 
лізингу за договором є 2 та більше одиниць техніки/обладнання

Вартість Частини Об`єкта   фінансового   лізингу   (без   ПДВ):
 ( ) (числом та прописом) гривень
ПДВ - ( ) (числом та прописом) гривень 
Вартість Частини Об`єкта фінансового лізингу (з 
ПДВ): ( ) (числом та прописом) гривень

Строк лізингу становить _ (числом) місяців з дати підписання 
Акту приймання-передачі Частини Об`єкта фінансового лізингу від 
Лізингодавця до Лізингоодержувача.

Обсяг фінансування Банком (далі – Обсяг фінансування) становить
 ( ) (числом та прописом)
гривень з ПДВ.
Авансовий платіж Лізингоодержувача за цією Заявою становить
 ( ) (числом та прописом)
гривень з ПДВ.
Комісія   за   надання   фінансування   за   цією   заявою   становить
 ( ) (числом та прописом)
гривень з ПДВ. 
Процентна ставка:
Обирається варіант залежно від виду ставки, що застосовується у 
Договорі
Варіант 1:
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Фіксована у розмірі: % річних.
Варіант 2:
Змінювана, що на дату укладання Договору становить %

річних.
Продавець Об`єкта 
фінансового лізингу/ 
Частини Об`єкта
фінансового лізингу 
(обраний
Лізингоодержувачем)

повне найменування Продавця/ постачальника, код ЄДРПОУ, 
місцезнаходження.

Місце передачі Об`єкта 
фінансового лізингу/
Частини Об`єкта
фінансового лізингу

Україна, (вказати область, місто, село, адресу)

Строк передачі Об`єкта 
фінансового лізингу /
Частини Об`єкта
фінансового лізингу

Протягом 5 (п`яти) банківських днів з дати отримання Об`єкту 
фінансового лізингу Лізингодавцем від продавця.

Рахунок Лізингодавця для 
розрахунків

п/р №UA у АТ “Укрексімбанк”

Розділ «Специфікація Об`єкта фінансового лізингу/ Частини Об`єкта фінансового лізингу»

№ п/п Найменування, рік випуску 
Об`єкта фінансового лізингу

Кількість, 
одиниць

Ціна одиниці, без ПДВ, 
гривень

Загальна 
вартість, 
без ПДВ,
гривень

1 –

– Всього без ПДВ

– ПДВ

– Всього з ПДВ

Всього (числом та прописом) гривень, в тому числі ПДВ - (числом та прописом)
гривень
Технічні характеристики Об`єкта фінансового лізингу/ Частини Об`єкта фінансового лізингу

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9
Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.



32

Додаток №3 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

АКТ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ МАЙНА (ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ)
(ЗРАЗОК)

Місце складання  « » 20  р.

Акціонерне   товариство   «Державний   експортно-імпортний   банк   України»   (скорочена    назва    – 
АТ «Укрексімбанк»), Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112 (далі – 
Лізингодавець або Банк) в особі (посада, ПІБ   представника   Банку повністю), який/ яка діє на 
підставі (Статуту та/або наказу/ довіреності/ іншого документу) від «       » № , 
з однієї сторони, та (повне та скорочене найменування та місцезнаходження Лізингоодержувача 
згідно   ЄДРПОУ),   ідентифікаційний   код (ідентифікаційний код Лізингоодержувача), далі – 
Лізингоодержувач, в особі (посада, ПІБ представника Позичальника повністю), який діє на підставі
  (Статуту та/або наказу/довіреності/іншого документа), з іншої сторони, далі разом – Сторони, 
уклали цей Акт приймання-передачі Майна (Об`єкта фінансового лізингу) (надалі – «Акт») про нижченаведене:

1. Відповідно до умов Договору фінансового лізингу №       від Лізингодавець передав, а
Лізингоодержувач прийняв у користування Майно (Об`єкт фінансового лізингу) згідно специфікації з наведеними 
нижче характеристиками:

Всього (числом та прописом) гривень, в тому числі ПДВ - (числом та прописом) гривень 

Лізингоодержувач перевірив якість, комплектність, справність та відповідність Майна (Об`єкта фінансового
лізингу) умовам Договору фінансового лізингу №     від (в т.ч. відповідність Майна (Об`єкта фінансового 
лізингу) встановленим Лізингоодержувачем умовам та специфікаціям) та підтверджує, що Майно (Об`єкт 
фінансового лізингу) відповідає всім встановленим Лізингоодержувачем вимогам, відповідає специфікації та 
відповідає вимогам Договору фінансового лізингу.

2. Лізингодавець передав, а Лізингоодержувач прийняв наступні документи та приналежності:
№ п/п Найменування документа, приналежності Кількість

1. х х
2. х х
3. х х
4. х х
5. х х

3. Підписанням цього Акту Сторони підтверджують, що до Лізингоодержувача переходять усі ризики, 
пов'язані з користуванням та володінням Майно (Об`єкт фінансового лізингу).

4. Лізингоодержувач підтверджує своє зобов`язання щодо сплати лізингових та інших платежів, передбачених 
Договором про фінансовий лізинг, на рахунок/рахунки Лізингодавця, а саме:

1) № у АТ «УКРЕКСІМБАНК», код банку – для зарахування Періодичних 
лізингових платежів, комісій;

2) № у АТ «УКРЕКСІМБАНК», код банку – для зарахування неустойки 
(штрафу, пені), а також інших платежів, що підлягають оплаті відповідно до письмових вимог Лізингодавця.

№ 
п/п

Найменування, 
тип та рік 
випуску 
Майна 

(Об`єкта 
фінансового

лізингу)

Номер 
шасі/кузова/рами/обладнання 

(за наявності)

Номер 
двигуна (за 
наявності)

Реєстраційний 
номер (за 
наявності)

Ціна 
одиниці, без 

ПДВ,
гривень

Загальна 
вартість, 
без ПДВ, 
гривень 

(Остаточна 
вартість,

грн.)
1 х х х х х х

Всього без ПДВ х
ПДВ х

Всього з ПДВ х
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5. З моменту підписання цього Акту зобов’язання Лізингодавця з передачі Майна (Об`єкта фінансового 
лізингу) в лізинг вважаються виконаними.

6. Цей Акт складено українською мовою у трьох примірниках: один для Лізингоодержувача і два для 
Лізингодавця.

7. В міжексплуатаційний період Об`єкт фінансового лізингу зберігатиметься за адресою: 

8. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток №4 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

(Зразок)
Додаток №  

До Заяви про надання послуг фінансового лізингу
№ від  

За Договором фінансового лізингу №      від  

Графік лізингових платежів5

з відшкодування вартості Об`єкта фінансового лізингу та сплати Комісії за управління 
Місце підписання ДАТА

Лізинговий 
платіж, що 

підлягає сплаті

Кінцева дата 
здійснення

Сума 
Лізингового 

платежу, що 
підлягає

сплаті за 
графіком

Сума, яка 
відшкодовує 

частину Вартості 
Об`єкта

фінансового 
лізингу

Комісія за 
управління 

без ПДВ

1 2 3=4+5 4 5
Авансовий платіж
Платіж №1
Платіж №2

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

5 Проценти як складова Періодичного лізингового платежу сплачуються у дати, визначені цим Графіком лізингових 
платежів та відповідно до умов пункту 2.6 та розділу 6 Додатку №1 до Договору

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток №5 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

ТАРИФИ

Назва комісії Вартість
грн. (в т.ч. ПДВ) або методика

Комісія за зміну інших умов Договору фінансового лізингу за 
ініціативою Лізингоодержувача в тому числі за зміну Графіка 
лізингових платежів

0,36% від Обсягу фінансування, 
але не менше 600,0 грн. та не 
більше 6 000,0 грн. в т.ч. ПДВ (за 
кожну зміну)

Комісія за видачу завірених печаткою банку копій Договору 
фінансового лізингу

5 000,00 грн в т.ч. ПДВ (за кожен 
примірник документу)

Комісія за видачу дозволу на виїзд транспортного засобу (Об`єкта 
фінансового лізингу) за територію України.

500,00грн. в т.ч. ПДВ (за кожен 
дозвіл)

Комісія за видачу дозволу на встановлення додаткового обладнання 
на Об`єкт фінансового лізингу

1 500,00 грн. в т.ч. ПДВ (за кожен 
дозвіл)

Комісія за видачу дозволу про передачу Об`єкта фінансового лізингу 
в оренду (суборенду, сублізинг)

1 000,00 грн. в т.ч. ПДВ (за кожен 
дозвіл)

Комісія за видачу довідки про заборгованість за Договором 
фінансового лізингу (за ініціативою Лізингоодержувача)

600,00 грн. в т.ч. ПДВ (за кожну 
довідку)

Комісія за видачу довідки про відсутність заборгованості за 
договорами лізингу в системі АТ «Укрексімбанк» (за ініціативою 
Лізингоодержувача)

600,00 грн. в т.ч. ПДВ (за кожну 
довідку)

Вищенаведені документи надаються на підставі письмового запиту Лізингоодержувача після сплати 
відповідного рахунку-фактури відповідно до діючих тарифів.
Наведені тарифи діють до їх першої зміни у порядку, визначеному п. 25.1 Загальних умов фінансового 
лізингу (Додаток №1).

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток №6 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

(ЗРАЗОК)

Місце підписання Дата

АКТ ВІДПОВІДНОСТІ №_

МІСЦЕ ПІДПИСАННЯ ДАТА

Акціонерне   товариство   «Державний   експортно-імпортний   банк   України»   (скорочена    назва    – 
АТ «Укрексімбанк»), Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112 (далі – 
Лізингодавець або Банк) в особі (посада, ПІБ   представника   Банку повністю), який/ яка діє на 
підставі (Статуту та/або наказу/ довіреності/ іншого документу) від «       » № , 
з однієї сторони, та (повне та скорочене найменування та місцезнаходження Лізингоодержувача 
згідно   ЄДРПОУ),   ідентифікаційний   код (ідентифікаційний код Лізингоодержувача), далі – 
Лізингоодержувач, в особі (посада, ПІБ представника Позичальника повністю), який діє на підставі
  (Статуту та/або наказу/довіреності/іншого документа), з іншої сторони, далі разом – Сторони, 
уклали цей Акт відповідності Об`єкта фінансового лізингу (надалі – «Акт») про нижченаведене:

1. Відповідно до умов Договору фінансового лізингу №    від Майно (Об`єкт фінансового лізингу) згідно 
Специфікації з наведеними нижче характеристиками:

Найменування, тип та рік випуску 
Майна (Об`єкта фінансового лізингу)

Номер 
шасі/кузова/рами/

обладнання (за наявності)

Номер двигуна (за 
наявності)

X X

2. Лізингоодержувач підтверджує, що Майно (Об`єкт фінансового лізингу) відповідає вимогам 
Лізингоодержувача за якістю, кількістю і комплектністю. Претензії щодо якості, кількості та комплектності 
Майна (Об`єкта фінансового лізингу) відсутні.

3. Даний акт складено в 2 (двох) примірниках, що мають однакову юридичну силу і є невід’ємною частиною 
Договору.
Від АТ Укрексімбанк Від (Назва Лізингоодержувача)

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток №7 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

(ЗРАЗОК)

 від Лізингодавця  від Лізингоодержувача

АКТ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

м. Дата

Акціонерне   товариство   «Державний   експортно-імпортний   банк   України»   (скорочена    назва    – 
АТ «Укрексімбанк»), Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112 (далі – 
Лізингодавець або Банк) в особі (посада, ПІБ   представника   Банку повністю), який/ яка діє на 
підставі (Статуту та/або наказу/ довіреності/ іншого документу) від «       » № , 
з однієї сторони, та (повне та скорочене найменування та місцезнаходження Лізингоодержувача 
згідно   ЄДРПОУ),   ідентифікаційний   код (ідентифікаційний код Лізингоодержувача), далі – 
Лізингоодержувач, в особі (посада, ПІБ представника Позичальника повністю), який діє на підставі
  (Статуту та/або наказу/довіреності/іншого документа), з іншої сторони, далі разом – Сторони, 
уклали цей Акт Переходу права власності (надалі – «Акт») про наступне:

1. Станом на року Лізингоодержувач сплатив усі Лізингові платежі згідно Договору фінансового 
лізингу № від .

2. Лізингодавець підтверджує, що згідно умов Договору Фінансового лізингу № від до
Лізингоодержувача переходить право власності на Об’єкт лізингу з наведеними нижче у таблиці 
характеристиками:

№ п/п Марка, модель, рік випуску Об`єкта
фінансового лізингу Серійний номер Номер двигуна

3. Даний Акт складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін.

4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua


38

 від Лізингодавця  від Лізингоодержувача

Додаток №8 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

АКТ ВИЛУЧЕННЯ (ПОВЕРНЕННЯ) ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
(ЗРАЗОК)

Місце складання  « » 20  р.

Акціонерне   товариство   «Державний   експортно-імпортний    банк    України»    (скорочена    назва    – 
АТ «Укрексімбанк»), Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112 (далі – 
Лізингодавець або Банк) в особі (посада, ПІБ   представника   Банку повністю), який/ яка діє на 
підставі (Статуту та/або наказу/ довіреності/ іншого документу) від «       » № , 
з однієї сторони, та (повне та скорочене найменування та місцезнаходження Лізингоодержувача 
згідно   ЄДРПОУ),   ідентифікаційний   код (ідентифікаційний код Лізингоодержувача), далі – 
Лізингоодержувач, в особі (посада, ПІБ представника Позичальника повністю), який діє на підставі
  (Статуту та/або наказу/довіреності/іншого документа), з іншої сторони, далі разом – Сторони, 
уклали цей Акт вилучення (повернення) Об`єкта фінансового лізингу (надалі – «Акт») про нижченаведене:

1. Відповідно до умов Договору фінансового лізингу №      від Лізингоодержувач передав, а 
Лізингодавець прийняв Об`єкт фінансового лізингу згідно специфікації з наведеними нижче 
характеристиками:

№ 
п/ 
п

Найменуванн 
я, тип та рік 

випуску 
Майна 

(Об`єкта 
фінансового

лізингу)

Номер 
шасі/кузова/рами/обладнан 

ня (за наявності)

Пробіг 
(мотогодин 

и, км)
Номер 

двигуна 
(за 

наявності
)

Реєстраційни 
й номер (за 
наявності)

Ціна 
одиниці

, без 
ПДВ,

гривень

Загаль 
на 

вартіст 
ь, без 
ПДВ,

гривен 
ь

1 х х х х х х
Всього без ПДВ х

ПДВ х
Всього з ПДВ х

Всього (числом та прописом) гривень, в тому числі ПДВ - (числом та прописом) гривень 

2.Лізингоодержувач передав, а Лізингодавець прийняв наступні документи та приналежності:

3. Цей Акт складено українською мовою у трьох примірниках: один для Лізингоодержувача і два для 
Лізингодавця.

4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН.
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

№ п/п Найменування документа, приналежності Кількість
1. х х
2. х х
3. х х
4. х х
5. х х

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток №9 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

Перелік документів та строки їх подання Лізингоодержувачем до Банку

Лізингоодержувач зобовязаний надати до Банку у встановлені цим додатком строки такі документи:
№з/п Документ Строк надання

1
Оригінали або копії Фінансової звітності* Лізингоодержувача, засвідчені 
підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої посади), 
скріпленими відбитком печатки Лізингоодержувача (за наявності).
* Фінансова звітність за результатами кожного звітного року, що подається до 
Банку, має містити напис: «З оригіналом згідно (для копій) або надіслана з 
використанням системи дистанційного обслуговування клієнтів. Завірена 
звітність відповідає тій, що була подана до органу державної статистики», 
засвідчений підписами керівника, головного бухгалтера (за наявності такої 
посади), скріпленими відбитком печатки Лізингоодержувача (за наявності).
для Лізингоодержувача, що є резидентом, та сукупна заборгованість за 
активними операціями з Банком становить 200 000 тис. грн. або більше у 
будь-який день попереднього року) річна Фінасова звітність має бути 
підтверджена аудитором, що включений до Реєстру суб’єктів аудиторської 
діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності, або 
аудиторською фірмою, що входить до міжнародної мережі аудиторсько- 
консалтингових фірм, представлених у цьому Реєстрі аудиторських фірм, та 
не є пов’язаною особою Лізингоодержувача.

до 28 (29) лютого року, 
наступного за звітним

2
форми статистичної звітності: «Структурне обстеження підприємства» – 
форма №1 – підприємництво (річна). У разі, якщо діяльність 
Лізингоодержувача не передбачає складання та надання зазначеної форми 
статистичної звітності до органів державної статистики, та у разі, якщо 
Лізингоодержувачем до органів державної статистики подається форма №1 – 
підприємництво (коротка) (річна), Лізингоодержувачем надається «Довідка 
щодо структури доходів » річна (за формою Додатка №13 до цього Договору).

до 28-го лютого року, 
наступного за звітним

3
Завірену копію висновку (висновку аудиторського звіту) ліцензованої 
аудиторської фірми (що не є Пов’язаною особою Лізингоодержувача) 
стосовно Фінансової звітності Лізингоодержувача

подається одночасно із 
Фінансовою звітністю 
Лізингоодержувача (у разі 
наявності), але не пізніше 31-
го березня року, наступного 
за звітним

4
Довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців щодо оновленого переліку видів економічної діяльності

у 10-денний термін від дати
внесення відповідних змін

5

Довідка про установчі документи та органи управління (за формою Додатку
№10 до цього Договору)

Не пізніше 28 (29) лютого, 25
квітня, 25 липня, 25 жовтня 
за попередній звітний квартал
, та кожного разу при зміні в 
установчих документах та/або 
органах управління та/або 
структурі 
учасників/акціонерів 
Позичальника не пізніше ніж 
через п’ять банківських днів
після таких змін

6
Довідки* з інших банків про рух грошових коштів на поточних рахунках 
Лізингоодержувача, відкритих у інших банках та/або про 
відсутність/наявність заборгованості (в т.ч. простроченої) Лізингоодержувача 
за кредитними операціями в інших банках
*Оригінал або копія, завірена уповноваженими особами Лізингоодержувача
Довідка про відкриті поточні/вкладні (депозитні) рахунки, про надходження

Не пізніше 28 (29) лютого, 25
квітня, 25 липня, 25 жовтня 
за попередній звітний квартал
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7 грошових коштів на рахунки Лізингоодержувача, відкриті в банках, кредити 
банків надані Лізингоодержувачу, отримані позики, випущені облігації,
позабалансові та інші зобов’язання Лізингоодержувача кредитного характеру 
(за формою Додатку №11 до Договору)

8
Документи (інформацію) для перевірки Банком виконання планових 
показників техніко – економічного обґрунтування окупності лізингової
операції (бізнес – плану) та прогнозу руху грошових коштів

9
Довідка про стан виконання бізнес-плану (за формою Додатку №15 до 
Договору)

За необхідності

10
Довідка про заборгованість перед бюджетом, державними та цільовими 
фондами, судові справи, в яких стороною є Лізингоодержувач, щодо
споживачів та постачальників станом на кінець останнього дня звітного 
кварталу, фінансову звітність (за формою Додатку №12 до Договору)

Не пізніше 28 (29) лютого, 25
квітня, 25 липня, 25 жовтня 
за попередній звітний квартал

11
Довідка про розшифровки рядків фінансової звітності (за формою наданою 
Банком) За звітністю 

Лізингоодержувача:

Щоквартально,не пізніше 25 
числа місяця, наступного за 
звітним кварталом
щорічно, не пізніше 28 (29)
лютого

12 Стратегічні (довгострокові) плани (фінансовий, інвестиційний, тощо) та 
бюджети з пояснювальною запискою до них.
Поточні (річні) плани (фінансовий, інвестиційний, тощо) та бюджети на 
наступний рік з пояснювальною запискою до них.
Подається оригінал або копія плану, завірена уповноваженими особами 
Лізингоодержувача

Річні плани - до 20-го лютого 
року, наступного за звітним 
(затверджений або проект) та 
протягом 10 робочих днів з 
дати затвердження 
профільним Міністерством 
(якщо попередньо до Банку 
подано проект) або органом 
місцевого самоврядування
(для комунальних 
підприємств).

13
Інші документи на письмову вимогу Банку для проведення моніторингу 
лізингової операції, документи в підтвердження цільового використання 
Об`єкта фінансового лізингу, документи, які підтверджують наявність, стан та 
рух (зміни в праві власності або користування) майна (у тому числі 
заставленого майна) Лізингоодержувача (або заставодавця/іпотекодавця), 
визначення пов’язаності Лізингоодержувача по відношенню до Банку, а 
також консолідовану звітність за визначеним Банком периметром групи для 
ГПК.

Протягом 5 банківських днів з 
дати отримання вимоги Банку

14
Рішення Тернопільської міської ради щодо внесення змін до Програми 
розвитку пасажирського транспорту на 2021-2023 рр. в частині продовження 
строку її дії із визначенням сум фінансування за Договором або щодо
прийняття нової програми на період до 2026р.

до 31 грудня щорічно, 
починаючи з 2023 року

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»
місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com
Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР 
місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
Директор

  Литвин-Оліяр І. П.  Торожнюк Р. В.
М.П. М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
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Додаток 10 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

Довідка про установчі документи та органи
управління (найменування Лізингоодержувача) 

від 20  року №  

Інформація про прямих та опосередкованих учасників/ акціонерів, які прямо і опосередковано володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків статутного капіталу 
Лізингоодержувача станом на     . .201_р.

Найменування Лізингоодержувача
Код ЄДРПОУ Лізингоодержувача
Юридична адреса Лізингоодержувача
Фактична адреса Лізингоодержувача
Дата довідки про установчі документи та органи управління
Дата реєстрації останньої редакції статуту
Дата, на яку надана реєстратором виписка про склад акціонерів

Код 
зв'язк 
у

Вид інформації Посада Найменуванн 
я/ ПІБ

Частка в 
статутном 
у капіталі,
%

Код 
ЄДРПОУ/
реєстраці 
й ний 
номер 
облікової 
картки 
платника 
податків

Країна Код 
регіон 
у 
(місце 
реєст 
рації 
ФО/ 
юриди 
чна
адреса 
ЮО)

Код 
інституці 
йного 
сектору 
економіки

Код виду 
економічн 
ої 
діяльності 
(КВЕД)

Особл 
иві 
відмітк 
и

Джерело 
інформаці 
ї, дата 
документ 
у

Приналеж 
ність до 
публічни 
х діячів, 
їх 
близьких 
або 
пов’язани 
х з ними 
осіб

701 Учасники/ акціонери Лізингоодержувача, які прямо 
володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків 
статутного капіталу Лізингоодержувача

701 Учасники/ акціонери, які володіють часткою, що 
складає 10 і більше відсотків статутного капіталу
учасників/акціонерів Лізингоодержувача, які 
володіють часткою, що складає 10 і більше відсотків
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статутного капіталу Лізингоодержувача
701 Учасники/ акціонери Лізингоодержувача, які 

опосередковано володіють часткою, що складає 10 і 
більше відсотків статутного капіталу
Лізингоодержувача

701 Лізингоодержувача, у яких юридична особа є 
засновником або акціонером (частка в статутному 
фонді 10 і більше відсотків). При наявності 
структурних підрозділів, які є самостійними 
платниками податків та мають власний код ЄДРПОУ,
ці підприємства зазначаються у цій графі як засновані 
на 100% статутного капіталу

702 Голова, його заступники та члени виконавчого органу

701 Члени Ревізійної комісії/ Члени Спостережної ради

702 Головний бухгалтер, його заступник, керівники 
відокремлених структурних підрозділів

708 Особи, з якими кредитні кошти використовуються для 
проведення спільної діяльності таким чином, що 
джерело повернення кредиту є для них спільним

709 Особи, для яких кошти Лізингоодержувача 
використовуються як кредитні ресурси

701 Споріднені особи (у яких власником 10% і більше 
істотної участі є власник Лізингоодержувача, тобто 
спільний власник)

704 Споріднені особи (у яких керівником є особа, яка 
одночасно є керівником Лізингоодержувача)

701 Спільна істотна участь прямо або опосередковано 
(сума часток двох та більше осіб становить 10% і 
більше, і при цьому вони одночасно є законними 
представниками Лізингоодержувача, або вони є
родичами)

701 Опосередковано, наприклад, отримання в управління
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пакета акцій, набуття особою права голосу на 
загальних зборах акціонерів за дорученням акціонера 
Лізингоодержувача, який є власником істотної участі
тощо

702 Незалежну від формального володіння можливість 
впливу на керівництво чи діяльність 
Лізингоодержувача, зокрема має можливість впливати 
на прийняття рішень з основних напрямів діяльності 
Лізингоодержувача через укладені угоди чи іншим 
шляхом, тобто здійснює контроль над
Лізингоодержувачем

706 Асоційовані відносини. Контрагенти, та/або учасники, 
та/або учасники учасників контрагентів є
асоційованими компаніями/ дочірніми компаніями/ 
асоційованими особами стосовно один одного

Керівник  
Головний бухгалтер  
М.П.

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток 11 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

Від 20  року №  

Д О В І Д К А

Голові Правління/
Заступнику Голови Правління/ 
Керуючому філією
АТ «Укрексімбанк»

про відкриті поточні/вкладні (депозитні) рахунки, про надходження грошових коштів на рахунки Лізингоодержувача, відкриті в банках, кредити банків, 
надані Лізингоодержувачу, отримані позики, випущені облігації, позабалансові та інші зобов’язання Лізингоодержувача кредитного характеру

Надаємо дані за формою Додатку №11 до Договору фінансового лізингу № від « » 20  року для характеристики фінансового стану (повне 
найменування Лізингоодержувача, код ЄДРПОУ) (далі за текстом – Лізингоодержувач)

1. Інформація про відкриті поточні/вкладні (депозитні) рахунки Лізингоодержувача станом на 20  року (дата складання довідки)

Найменування банку Код банку № рахунку Валюта Дата відкриття рахунку Наявність обмежень по рахунку на дату надання
довідки (ні/ так, із зазначенням обмежень)

Залишок коштів
на рахунку

Наведений вище перелік поточних та вкладних (депозитних) рахунків Лізингоодержувача є вичерпним, інших рахунків, відкритих у банках на дату складання 
довідки Лізингоодержувач не має.

2. Інформація про надходження грошових коштів на рахунки Лізингоодержувача, відкритих в банках за назва звітного місяця 20     року, в тисячах 
одиниць

Банк Валюта Всього В тому числі виручка від реалізації
UAH
USD

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

EUR
UAH
USD

Банк найменування банку, 
код банку 

EUR
UAH
USD

Банк найменування банку, 
код банку 

EUR
UAHІнші банки
USD
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EUR
UAH
USD

Всього:

EUR

Примітки:
1. Зазначається повний перелік банків, де відкриті поточні рахунки, навіть у разі відсутності надходжень.
2. У разі наявності надходжень в валюті, яка не передбачена формою, слід додати рядки та зазначити необхідну інформацію.

Інформація про надходження грошових коштів на рахунки Лізингоодержувача, відкриті в банках, є вичерпною, надходжень в інших валютах немає.

3. Кредити банків, надані Лізингоодержувачу, станом на (останній календарний день звітного місяця) 20    року

Найменування 
банку-кредитора

Тип (К,
КЛ,ОВ, 
Ф)

Валюта Ліміт, тис. 
одиниць

Заборгованість, 
тис. одиниць

%ставка, 
комісії

Дата 
надання

Дата
погашення по 
договору

Графік погашення 
(сума – термін 
погашення)

Забезпечення Прострочення
/ пролонгація

980
840
978
…

Всього 980
840
978
…

Примітки:
1. Зазначається інформація про всі договори, що передбачають отримання Лізингоодержувачем кредитів у будь-яких формах, укладених з банківськими установами, в 
тому числі нерезидентами України, в тому числі при відсутності заборгованості.
2. В колонці «Тип» вказується тип кредитного продукту: кредит (К), кредитна лінія (КЛ), овердрафт (ОВ), факторинг (Ф).
3. В колонці «Прострочення/пролонгація», за наявності, вказується строк та кількість пролонгацій, при відсутності - вказується «Прострочень та пролонгації немає і не 
було».
4. В колонці «Забезпечення», за наявності, зазначається вид забезпечення та його ринкова вартість.

Інформація про кредити банків, наданих Лізингоодержувачу, є вичерпною. Інших кредитів на звітну дату немає.
3.1 Заборгованість Лізингоодержувач за договорами фінансового лізингу, станом на (останній календарний день звітного місяця) 20    року

Найменування 
кредитора

Валюта Ліміт, тис. 
одиниць

Заборгованість, 
тис. одиниць

%ставка, 
комісії

Дата 
надання

Дата
погашення по 
договору

Графік погашення 
(сума – термін 
погашення)

Забезпечення Прострочення
/ пролонгація

980
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840
978
…

Всього 980
840
978
…

Примітки:
1. В колонці «Прострочення/пролонгація», за наявності, вказується строк та кількість пролонгацій, при відсутності - вказується «Прострочень та пролонгації немає і не 
було».
2. В колонці «Забезпечення», за наявності, зазначається вид забезпечення та його ринкова вартість.

4. Отримані позики, випущені облігації станом на (останній календарний день звітного місяця) 20    року

Показник Найменування 
кредитора

Код ЄДРПОУ
кредитора

Дата 
отримання

Дата 
погашення

Ліміт, тис. 
одиниць

Графік 
погашення

Валюта (980/ 
840/ 978/ін.)

Поточна сума, 
тис. одиниць

Рядок 
балансу

Сума 
прострочк 
и, тис.
одиниць

Позики /фінансова 
допомога
Облігаційні позики
Коментар: На звітну дату інших позик, випущених облігаційних позик немає.
Коментар: На звітну дату позик, випущених облігаційних позик немає.

Примітки:
У разі відсутності позик та /або облігацій слід залишити відповідний коментар.
5. Позабалансові та інші зобов'язання Лізингоодержувача кредитного характеру станом на (останній календарний день звітного місяця) 20 року

Контрагент/ 
Боржник

Кредитор/
Обслуговуючий банк/

Тип 
зобов'язання*

Код валюти
(980/840/978/ін
)

Ліміт, тис. 
одиниць

%
ставка; 
комісії

Дата 
відкритт 
я

Дата 
закінчення

Забезпечення Сплачено за
порукою /по
лізингу, тис. 
одиниць
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Коментар: На звітну дату інших позабалансових зобов’язань кредитного характеру немає.
Коментар: На звітну дату позабалансових зобов’язань кредитного характеру немає.

Примітки:
1. Зазначається інформація про всі договори, що передбачають позабалансові зобов'язання Лізингоодержувача, укладені з банківськими установами, в тому числі 
нерезидентами України
2. Тип зобов'язання: гарантії, акредитиви, лізингові операції, авалі, поручительства/передача в заставу майна за зобов'язаннями третіх осіб.
3. У разі відсутності договорів, що передбачають позабалансові зобов'язання Лізингоодержувача, слід залишити коментар, наведений в останньому рядку таблиці.

 (посада) (ПІБ)

 (посада) (ПІБ)

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток 12 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

від 20   №   

Голові Правління/
Заступнику Голови Правління/
Керуючому філією 
АТ «Укрексімбанк»

Д О В І Д К А
про заборгованість перед бюджетом, державними та цільовими фондами, судові справи, в яких стороною є 

Лізингоодержувач, щодо споживачів та постачальників, фінансову звітність

Надаємо дані за формою Додатку №12 до Договору фінансового лізингу № від « » 20 
року для характеристики фінансового стану (повне найменування Лізингоодержувача), код ЄДРПОУ
 (далі за текстом – Лізингоодержувач)

1. Заборгованості перед бюджетом, державними та цільовими фондами станом на дату подання інформації 
Лізингоодержувач (не має/має).

2. Інформація про судові справи, в яких стороною є Лізингоодержувач на дату подання інформації

Найменування Найменува Статус Предмет Сума Дата Коментар про поточний
іншої сторони ння Лізингоодер спору позову надання стан
спору Лізингоодер жувач /ГПК позову (в т.ч.   діючі   рішення

жувач /ГПК в судовій суду, виконавчі
справі провадження)
(позивач/
відповідач/
третя
особа)

Коментар На дату подання інформації Лізингоодержувач не є позивачем, відповідачем, третьою особою у
судових спорах.

Примітки:
У разі відсутності позовів/рішень слід залишити коментар, наведений в останньому рядку таблиці.

В даному пункті розкривається інформація про наявність/відсутність судових процесів, виконавчих проваджень, 
справ про банкрутство, проблем з місцевими органами влади, органами державної фіскальної служби України, та 
правоохоронними органами.

3. Інформація щодо споживачів та постачальників: 

Реалізація продукції

Закупка продукції / сировини для виробництва продукції
Структура закупок в розрізі найбільших контрагентів

Контрагент Звітна дата Сума %

Структура продаж в розрізі найбільших контрагентів
Контрагент Звітна дата Сума %

Основні:

Додаткові:
В т.ч доля пов’язаних осіб
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Основні:

Додаткові:

В т.ч доля пов’язаних осіб

4. Фінансова звітність, що відповідає вимогам Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову 
звітність в Україні” та розшифрування до неї на останню звітну дату.

 (посада) (ПІБ)

 (посада) 
М.П.

(ПІБ)

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П..

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток 13 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

Форма довідки щодо структури доходів за
звітний рік

Від 20   №   
Голові Правління/
Заступнику Голови Правління/ 
Керуючому філією
АТ «Укрексімбанк»

Д О В І Д К А
щодо структури доходів

Надаємо дані за формою Додатку №10 до Договору фінансового лізингу №         від «     » 20 року 
щодо структури доходів Лізингоодержувача - повне найменування Лізингоодержувача, код ЄДРПОУ
 (далі за текстом – Лізингоодержувач) на підставі розшифрування даних форми N 2 або форми N 2-м або 
форми N 2-мс "Звіт про фінансові результати" або форми N 2-к "Консолідований звіт про фінансові результати" 
(графа 2000) річної фінансової звітності за рік, виходячи з максимального значення питомої ваги доходу 
Лізингоодержувача Бізнес-групи/ ГПК/ ГСК (за умови приналежності Лізингоодержува до Бізнес-групи/ГПК/ГСК) 
від певного виду діяльності (в процентах) у загальному обсязі чистого доходу (виручки), отриманого від реалізації 
продукції (товарів, робіт, послуг).

№

Код за 
КВЕД 
2010

Групи видів економічної діяльності Сума доходу, 
тис. грн. Питома вага, %

1
2
3
4
5

ВСЬОГО

«      » 20   р.

Керівник   
(підпис) (ПІБ)

Головний бухгалтер*   
МП (підпис) (ПІБ)

*У разі наявності головного бухгалтера.

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: 
місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток 14 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

Зобов’язання Лізингоодержувача щодо виконання фінансових ковенантів (показників) та інших фінансових умов
Лізингоодержувач зобов’язаний забезпечувати виконання таких фінансових ковенантів (показників):

№ з/п Фінансові ковенанти та інші фінансові 
зобов’язання Лізингоодержувача

Дата першої оцінки 
виконання 

зобов’язання
Порядок моніторингу виконання зобов’язання

1

Спрямувати загальні грошові надходження 
Лізингоодержувача на свої рахунки, 
відкриті у Банку, у розмірі, не менше ніж
90 % від своїх щоквартальних загальних 
надходжень.

2 квартал 2022 року

Щоквартально не пізніше останнього календарного дня місяця, другого за звітним 
кварталом на основі аналізу довідки про обсяги загальних грошових потоків на рахунках 
Лізингоодержувача в банківських установах України.
Ненадання Лізингоодержувачем до Банку довідки про обсяги загальних грошових потоків 
на рахунках Лізингоодержувача в банківських установах України, згідно з умовами 
визначеними у Додатку №9 до Договору, вважається невиконанням цього зобов’язання

При розрахунку обсягу надходжень, що надійшли на рахунки Лізингоодержувача, відкриті в Банку, Банк не враховує надходження:
- Кредитні кошти, отримані в Банку.
Наявність відхилення в розмірі до 5 процентів від встановленого в пункті 1 Додатку №14. Договору обсягу надходжень, що має бути переведена на поточні рахунки 

Лізингоодержувача, відкриті в Банку, не є порушенням умов, передбачених пункті 1 Додатку №14 Договору.

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток №15 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

(ЗРАЗОК)
ДОГОВІР

КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ (ВИКУПУ) ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
до договору фінансового лізингу № від  

м.   року

Акціонерне товариство   «Державний   експортно-імпортний   банк   України»   (скорочена   назва   – 
АТ «Укрексімбанк»), Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112 (далі – 
Лізингодавець або Банк), в особі (посада, ПІБ представника Банку повністю), який/ яка діє на 
підставі (Статуту та/або наказу/ довіреності/ іншого документу) від «       » № , 
з однієї сторони, та (повне та скорочене найменування та місцезнаходження Лізингоодержувача 
згідно   ЄДРПОУ),   ідентифікаційний   код (ідентифікаційний код Лізингоодержувача), далі – 
Лізингоодержувач, в особі (посада, ПІБ представника Позичальника повністю), який діє на підставі
   (Статуту та/або наказу/довіреності/іншого документа), уклали цей Договір купівлі - продажу 
(викупу) Об`єкта фінансового лізингу (надалі - "Договір викупу") до Договору фінансового лізингу від   
року № (надалі – «Договір фінансового лізингу») про нижченаведене:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
На підставі Розділу 4 Додатку 1 Договору фінансового лізингу, Лізингодавець передає, а 

Лізингоодержувач приймає у власність Об`єкт фінансового лізингу/ Частину Об`єкта фінансового лізингу, що 
вказані в Акті переходу права власності до Договору купівлі-продажу (викупу) Об`єкта фінансового лізингу, на 
визначених в цьому Договорі викупу умовах.

Об`єкт фінансового лізингу/ Частина Об`єкта фінансового лізингу знаходиться у володінні та 
користуванні Лізингоодержувача.

2. ВИКУПНА ВАРТІСТЬ ОБ`ЄКТА ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ
2.1. Сторони домовились, що сума, яка відшкодовує частину Вартості Об`єкта фінансового лізингу в 

останньому лізинговому платежі, відповідно до Графіку лізингових платежів (Додаток №4 до Договору фінансового 
лізингу), є ціною цього Договору викупу та складає           ( ) грн., з урахуванням ПДВ.

3. ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ
Право власності на Об`єкт фінансового лізингу переходить від Лізингодавця до Лізингоодержувача 

після сплати Лізингоодержувачем ціни, визначеної в п. 2.1. цього Договору викупу, та підписання акта переходу 
права власності, який є невід`ємною частиною цього Договору викупу.

Після отримання акта переходу права власності відповідно до п. 3.1. цього Договору викупу, якщо 
Об`єкт фінансового лізингу знаходиться на відповідному державному обліку, Лізингоодержувач, з метою 
реєстрації права власності на Об`єкт фінансового лізингу, здійснює перереєстрацію Об`єкта фінансового Лізингу, 
при цьому всі податки, збори та інші платежі за перереєстрацію здійснюються Лізингоодержувачем.

Лізингодавець зобов’язується вчинити всі необхідні дії, пов’язані із сприянням в проведенні 
Лізингоодержувачем перереєстрації Об`єкта фінансового лізингу за собою у випадку якщо Об`єкт фінансового 
лізингу потребує проведення відповідної державної реєстрації. При цьому всі витрати, пов’язані із проведенням 
зазначеної перереєстрації несе Лізингоодержувач.

Лізингоодержувач сплачує всі витрати, пов’язані з продажем та переоформленням (перереєстрацією) 
права власності на Об`єкт фінансового лізингу. У разі сплати Лізингодавцем за такі послуги, Лізингоодержувач 
відшкодовує/компенсує витрати Лізингодавця відповідно до окремо виставлених рахунків-фактури. 
Відшкодування/компенсація витрат Лізингодавця є базою оподаткування у відповідності до норм чинного 
податкового законодавства України, на яку нараховується ПДВ у загальновстановленому порядку.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
4.1. За порушення строків оплати Викупної вартості Об`єкта фінансового лізингу Лізингоодержувач сплачує 

пеню, яка обчислюється від суми простроченої заборгованості, у розмірі подвійної облікової ставки Національного 
банку України, що діяла у період за який сплачується пеня. Пеня сплачується в національній валюті на рахунок, про 
який Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача.

5. ІНШІ УМОВИ



53

 від Лізингодавця  від Лізингоодержувача

У випадках, не передбачених цим Договором викупу та Договором фінансового лізингу, Сторони 
керуються чинним законодавством України.

Будь-які зміни і доповнення до цього Договору викупу вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладення 
додаткових угод.

У разі виникнення спорів в процесі виконання цього Договору викупу Сторони намагатимуться вирішувати 
їх шляхом переговорів. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку 
відповідно до  чинного законодавства України.

Цей Договір викупу становить повну домовленість між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем та є 
невід'ємною частиною Договору фінансового лізингу.

Цей Договір викупу складений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один 
примірник Договору викупу для Лізингодавця, два примірника - для Лізингоодержувача.

Цей Договір викупу набуває чинності з дня його підписання обома Сторонами та скріплення печатками 
Сторін (за умови, що використання печатки передбачено у діяльності Сторін) і діє до повного виконання 
Сторонами своїх обов’язків за цим Договором.

При укладенні цього Договору викупу Лізингоодержувач та Лізингодавець засвідчують, що:
умови цього Договору викупу та його наслідки їм зрозумілі, даний Договір викупу не укладається 

проти їх волі, під впливом помилки, погроз, психічного чи фізичного тиску чи під впливом тяжкої обставинами, 
та не порушує їх прав.

Лізингоодержувачу зрозумілі умови передачі права власності на Об`єкт фінансового лізингу 
відповідно до умов Договору викупу.

Лізингоодержувачу розуміє значення своїх дій та їх наслідки, діє без будь-якого примусу та не під 
впливом складних обставин.

Лізингоодержувач згоден з сумою Викупної вартості Об`єкта фінансового лізингу/ Частини Об`єкта 
фінансового лізингу, визначеною п. 2.1. Договору викупу, та порядком її сплати.

Лізингодавець на момент укладання цього Договору викупу підтверджує, що Об`єкт фінансового лізингу/ 
Частини Об`єкта фінансового лізингу, належить йому на праві власності, нікому не відчужений, жодні права на 
Об`єкт фінансового лізингу/ Частини Об`єкта фінансового лізингу третім особам передані ним не були (крім права 
тимчасового володіння та користування Об`єктом фінансового лізингу/ Частиною Об`єкта фінансового лізингу 
Лізингоодержувачу на підставі Договору фінансового лізингу).

6. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua
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Додаток №16 
до Договору фінансового лізингу

№21-46LL0001 від 28.12.2021

(ЗРАЗОК)
АКТ ПЕРЕХОДУ ПРАВА ВЛАСНОСТІ

(до Договору купівлі-продажу (викупу) Об`єкта фінансового лізингу)

м. Дата

Акціонерне   товариство   «Державний   експортно-імпортний   банк   України»   (скорочена    назва    – 
АТ «Укрексімбанк»), Україна, 03150, м. Київ, вул. Антоновича, 127, ідентифікаційний код 00032112 (далі – 
Лізингодавець або Банк) в особі (посада, ПІБ   представника   Банку повністю), який/ яка діє на 
підставі (Статуту та/або наказу/ довіреності/ іншого документу) від «       » № , 
з однієї сторони, та (повне та скорочене найменування та місцезнаходження Лізингоодержувача 
згідно   ЄДРПОУ),   ідентифікаційний   код (ідентифікаційний код Лізингоодержувача), далі – 
Лізингоодержувач, в особі (посада, ПІБ представника Позичальника повністю), який діє на підставі
  (Статуту та/або наказу/довіреності/іншого документа), з іншої сторони, далі разом – Сторони, 
уклали цей Акт Переходу права власності  (надалі – «Акт») про наступне:

1. Станом на року Лізингоодержувач сплатив усі Лізингові платежі згідно Договору купівлі- 
продажу (викупу) Об`єкта фінансового лізингу до договору фінансового лізингу № від .

2. Лізингодавець підтверджує, що згідно умов Договору купівлі-продажу (викупу) Об`єкта фінансового лізингу до 
договору фінансового лізингу № від до Лізингоодержувача переходить право власності на Об’єкт 
фінансового лізингу з наведеними нижче у таблиці характеристиками:

№ п/п Марка, модель, рік випуску
Предмета лізингу Серійний номер Номер двигуна

3. Даний Акт складено у двох примірниках, по одному примірнику для кожної із Сторін.

4. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ
АТ «УКРЕКСІМБАНК»

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ
КП «Міськавтотранс» ТМР

місцезнаходження: м. Тернопіль, 
вул. Шептицького 21
телефон/факс: (0352)47-09-18, 47-09-24 
e-mail: gnb@te.eximb.com

Керуючий філією АТ «Укрексімбанк» 
у м. Тернополі

  Литвин-Оліяр І. П.
М.П.

місцезнаходження: Україна, 46027, 
Тернопільська обл., м. Тернопіль, 
вул. Тролейбусна, буд. 9 
телефон/факс: (0352)43-19-30
e-mail: kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

Директор

 Торожнюк Р. В.
М.П.

mailto:gnb@te.eximb.com
mailto:kp_miskavtotranc_tmr@meta.ua

