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1.7. Місце експлуатації – адреса фактичного місцезнаходження та використання
Предмета лізингу та обладнання/приналежностей до нього Лізингоодержувачем. Місце
експлуатації Предмета лізингу та обладнання/приналежностей до нього зазначається в Заявці
Лізингоодержувача та в Договорі Лізингу.
1.8. Продавець – юридична або фізична особа, що здійснює продаж Предмета лізингу
на умовах Договору купівлі-продажу. Продавця визначає Лізингоодержувач в Заявці. У разі
відсутності у запропонованого Лізингоодержувачем Продавця Предмета лізингу або у разі
відмови здійснити продаж вибраним Продавцем, Лізингодавець може запропонувати
Лізингоодержувачу інші варіанти Продавців Предмета лізингу. Лізингоодержувач здійснює
остаточний вибір Продавця, найменування та реквізити якого зазначаються в Договорі
лізингу.
1.9. Предмет лізингу – майно (об’єкт нерухомості, неспоживна річ, визначена
індивідуальними ознаками, віднесена відповідно до законодавства до основних фондів), що
Лізингодавець набуває у власність по Договору купівлі-продажу у Продавця з метою
передачі в фінансовий лізинг Лізингоодержувачу. Сторони розуміють і погоджуються, що
вживання в Договорі лізингу терміну «Предмет лізингу» у різних відмінках і числах означає
виключно таку кількість одиниць Предмета лізингу, яка визначена у Специфікації (Додаток
№ 1) до відповідного Договору лізингу.
1.10. Рекламація – письмове звернення Лізингоодержувача до підприємства-виробника
та/або Продавця Предмета лізингу по факту виявлення в період дії гарантійних зобов’язань
невідповідності якості Предмета лізингу та обладнання/приналежностей до нього вимогам
технічної документації та/чи технічним характеристикам на такий Предмет лізингу та
обладнання/приналежності до нього. Лізингоодержувач також письмово повідомляє
Лізингодавця про всі випадки виявлення дефектів чи недоліків. Предмета лізингу та будьякі обставини, що можуть негативно позначитись на стані Предмета лізингу.
1.11. Специфікація – двосторонній документ, в якому визначені найменування,
характеристики та ціна Предмета лізингу. Специфікація складається за формою Додатку № 1
до форми Договору лізингу та нумерується наступним чином: Додаток № 1/номер Договору
лізингу.
1.12. Строк лізингу – строк, на який Предмет лізингу передається в тимчасове
володіння та користування на умовах Договору лізингу. Строк визначається в Договорі
лізингу.
1.13. Строк передачі – дата передачі Продавцем або Лізингодавцем Предмета лізингу
Лізингоодержувачу в Місці приймання-передачі.
1.14. Страхова компанія – страхова організація, що здійснює страхування Предмета
лізингу від ризиків знищення, втрати, викрадення, пошкодження та інших ризиків за
вибором Лізингодавця. Лізингодавець самостійно обирає страхову компанію (страховика) й
визначає умови страхування.
1.15.
К
– курс
Базової
валюти,
який
визначено
як
_________________________________
_______________________________________________________________________________.
1.16. «Валюта зобов’язання» та «Валюта платежу». Валютою зобов’язання та Валютою
платежу за цим Договором є українська гривня. При цьому у випадках, передбачених цим
Договором, розмір грошових зобов’язань може визначатися як гривневий еквівалент суми в
Базовій валюті.
1.17. «Базова валюта» – вказана Сторонами у відповідному Договорі лізингу валюта,
гривневий еквівалент якої застосовується для розрахунків у передбачених цим Генеральним
договором та Договором лізингу випадках.
2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. Лізингодавець зобов’язується відповідно до Заявки Лізингоодержувача придбати у

від Лізингодавця ________________

від Лізингоодержувача _________________
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Продавця у власність Предмет лізингу та передати його за плату Лізингоодержувачу в
тимчасове володіння та користування в якості Предмета лізингу на строк та на
умовах, визначених цим Генеральним договором.
2.2. Договір лізингу оформлюється у письмовій формі Лізингодавцем на підставі Заявки
Лізингоодержувача та підписується уповноваженими представниками Сторін.
2.3. На запит Лізингодавця Лізингоодержувач зобов’язується письмово погоджувати з
Продавцем техніко-економічні характеристики Предмета лізингу, а також всі істотні умови
Договору купівлі-продажу.
2.4. Лізингодавець зобов’язується повідомляти Продавця про те, що Предмет лізингу
придбавається з метою подальшої передачі в лізинг Лізингоодержувачу.
3. ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
3.1. Лізингоодержувач за надане йому право володіння та користування Предметом
лізингу зобов’язується сплачувати Лізингодавцю лізингові платежі.
3.2. Склад лізингових платежів обумовлений положеннями Закону України «Про
фінансовий лізинг» та вимог чинного законодавства України загалом.
3.3. Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцеві лізингові платежі в наступному порядку:
а) авансовий лізинговий платіж сплачується не пізніше дати, визначеної у Додатку
№ 2 до Договору лізингу (Графік лізингових платежів). Лізингодавець може виставити
рахунок-фактуру для сплати авансу;
б) поточні лізингові платежі сплачуються згідно з Графіком лізингових платежів.
3.4. Загальна сума лізингових платежів зазначається в Договорі лізингу. Загальна
сума (ціна) Договору лізингу складається з загальної суми лізингових платежів, що
сплачуються Лізингоодержувачем по Договору лізингу.
3.4.1. Детальний розпис суми лізингових платежів та строки їх сплати (гранична дата
сплати) визначаються в Графіку лізингових платежів.
3.4.2. Оплата Лізингових платежів здійснюється в національній валюті України гривні у
безготівковому порядку шляхом перерахування грошових коштів безпосередньо на
поточний рахунок Лізингодавця не пізніше дати сплати, визначеної в Графіку лізингових
платежів. Якщо гранична дата сплати лізингового платежу припадає на неробочий
(вихідний, святковий) день, то Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити такий платіж не
пізніше останнього банківського дня, за яким настає такий неробочий (вихідний, святковий)
день.
3.4.3. У разі якщо розмір Лізингових платежів встановлений в Базовій валюті, яка не є
українською гривнею, то оплата здійснюється в національній валюті України гривні
відповідно до формул, передбачених цим Договором.
3.5. Датою сплати лізингового платежу вважається дата зарахування грошових коштів
на поточний рахунок Лізингодавця. У випадку часткової сплати – датою сплати буде
вважатися дата зарахування останньої частини платежу на поточний рахунок Лізингодавця.
3.6. Всі платежі, що здійснюються Лізингоодержувачем на поточний рахунок
Лізингодавця, будуть зараховуватись в наступному порядку:
3.6.1. сплата нарахованих штрафних санкцій за порушення Лізингоодержувачем
обов’язків за Договором Лізингу;
3.6.2. сплата суми заборгованості за простроченими лізинговими платежами:
а) сплата винагороди;
б) сплата відшкодування вартості Предмета лізингу.
3.6.3. відшкодування вартості пошкодженого або знищеного Предмета лізингу в
розмірі франшизи/непокритого збитку за договором страхування такого Предмета лізингу;
3.6.4. сплата поточних лізингових платежів, передбачених Договором лізингу:
а) сплата винагороди;
б) сплата відшкодування вартості Предмета лізингу

від Лізингодавця ________________

від Лізингоодержувача _________________
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3.7 Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати лізингові платежі в повному обсязі та в
строк до граничної дати сплати, встановленої для відповідного лізингового періоду, які
визначено в Графіку лізингових платежів, незалежно від отриманих рахунків-фактур від
Лізингодавця, а також не залежно від фактичного володіння та використання Предмета
лізингу чи перерв в використанні/володінні, в тому числі, в період проведення ремонтних
робіт щодо Предмета лізингу тощо або інших перепон в користуванні/володінні Предметом
лізингу не з вини Лізингодавця.
3.8. Сплата лізингових платежів раніше термінів, визначених в Графіку лізингових
платежів, не тягне за собою зміну умов Договору лізингу, зокрема, розміру та строків сплати
лізингових платежів, за виключенням випадку, передбаченого п. 3.9. цього Генерального
договору.
3.9. Лізингоодержувач має право, попередньо письмово повідомивши Лізингодавця,
здійснити дострокову оплату лізингових платежів (всіх або за декілька періодів). У разі
дострокової оплати поточного лізингового платежу більше ніж на 100 відсотків суми такого
лізингового платежу, але не менше ніж 10 000,00 грн., якщо така дострокова оплата
відбудеться не раніше п’ятого лізингового періоду та у разі письмового звернення
Лізингоодержувача з відповідним проханням, Сторонами може здійснюватися перегляд
Графіку лізингових платежів з врахуванням достроково сплачених грошових коштів.
3.10. В період строку дії Договору лізингу розмір лізингових платежів може
змінюватись у наступних випадках:
3.10.1. внесення змін до законодавства України, що спричинили або можуть
спричинити додаткові витрати Лізингодавця, пов’язані з Предметом лізингу, виконанням
умов Договору лізингу або купівлею/продажом Базової валюти, в тому числі введення нових
податків та зборів або підвищення існуючих ставок. Зміна (коригування) лізингових платежів
відбувається в період, коли відбулися такі зміни. При зміні розміру лізингових платежів
Лізингодавець додатково направляє розрахунок лізингових платежів і його
обґрунтування. Зміна розмірів лізингових платежів погоджується Сторонами шляхом
підписання додаткової угоди до Договору лізингу;
3.10.2. суттєвої інфляції. Сума винагороди, яка є складовою лізингових платежів та
визначена в п’ятому стовпці Графіку лізингових платежів, підлягає коригуванню у разі
суттєвого підвищення величини індексів споживчих цін (інфляції) за даними Державного
комітету статистики України. У разі, якщо перевищення рівня інфляції, протягом дії
Договору, складатиме 10% і більше, то автоматично розмір винагороди, з моменту такого
перевищення, встановлюватиметься на відповідну пропорційну кількість відсотків вище за
розмір винагороди за місяць, в якому сталося підвищення рівня інфляції. Коригування всіх
наступних поточних лізингових платежів в частині винагороди відповідно до індексу
інфляції здійснюється без внесення змін до Графіку лізингових платежів; відкоригована сума
оплачується Лізингоодержувачем на підставі листа-вимоги;
3.10.3. у разі зміни загальної суми Договору купівлі-продажу або вартості Предмета
лізингу за таким договором не залежно від причин зміни такої суми, вартість Предмета
лізингу, яка визначена в Специфікації, та Графік лізингових платежів будуть коригуватися із
внесенням відповідних змін до Договору лізингу.
Коригування вартості Предмета лізингу, що матиме наслідком коригування й Графіку
лізингових платежів, здійснюватиметься прямо пропорційно зміні суми Договору купівліпродажу.
У разі зміни курсу відповідної Базової валюти, в якій виражена вартість Предмета
лізингу, до моменту передачі Предмета лізингу Лізингоодержувачу, Лізингодавець має право
змінити вартість Предмета лізингу у разі зміни вартості за Договором купівлі-продажу. В
такому разі загальна сума за Договором купівлі-продажу визначатиметься наступним чином:
ВПЛ = ВПЛд * К, де ВПЛ – вартість Предмета лізингу з урахуванням зміни курсу Базової
валюти,

від Лізингодавця ________________

від Лізингоодержувача _________________

5
ВПЛд – вартість Предмета лізингу на день укладення Договору купівлі-продажу.
К – визначено у п. 1.15. цього Генерального договору фінансового лізингу.
Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача про зміну загальної суми Договору
купівлі-продажу та надсилає для підписання додаткову угоду щодо внесення вищевказаних
змін до Договору лізингу. Лізингоодержувач зобов’язаний протягом трьох робочих днів
підписати таку додаткову угоду. У разі не підписання Лізингоодержувачем зазначеної
додаткової угоди Лізингодавець має право: в односторонньому порядку розірвати Договір
лізингу, та всі сплачені грошові кошти Лізингоодержувачем, в якості авансового лізингового
платежу, вважати штрафною санкцією і залишити за собою повну суму отриманого авансом
лізингового платежу в якості штрафу. У разі, якщо зміна загальної суми Договору купівліпродажу відбулась з інших підстав, відмінних від коливання курсу валют, то всі сплачені
грошові кошти Лізингоодержувачем в якості авансового лізингового платежу будуть
повернуті Лізингодавцем після отримання останнім від Продавця сплачених грошових
коштів по Договору купівлі-продажу.
3.10.4. до моменту передачі Предмета лізингу Лізингоодержувачу розмір авансового
лізингу платежу в гривнях може змінюватись у зв’язку з коливанням обмінного курсу
Базової валюти, визначеної Сторонами у договорі лізингу та Графіку лізингових платежів, до
української гривні. Різниця в розмірі авансового лізингового платежу в українських гривнях
на моменту його оплати Лізингодавцю до моменту передачі Предмета лізингу
Лізингоодержувачу визначається за наступною формулою:
АП = _________________________, де:
АП – різниця в розмірі авансового лізингового платежу в гривнях України,
АЛП – розмір авансового лізингового платежу в Базовій валюті, зазначений в
п. 7. Договору лізингу;
ВВПЛ – загальна сума відшкодування вартості предмета лізингу в Базовій
валюті, зазначена в п. 6.3. Договору лізингу.
3.10.5. у разі зміни обмінного курсу Базової валюти, визначеного п. 1.15. цього
Генерального договору фінансового лізингу, який вказано Сторонами у договорі лізингу та
Графіку лізингових платежів, на дату здійснення платежу. Сторони домовилися про те, що
Лізингодавець в односторонньому порядку переглядає суму винагороди за поточний місяць
в гривнях у сторону збільшення або у сторону зменшення залежно від того, в яку сторону
відбувається зміна курсу, а також змінює розмір Лізингового платежу відповідно. При цьому
сума, яка відшкодовує вартість Предмета Лізингу, після передачі його Лізингоодержувачу не
змінюється та сплачується в розмірі, встановленому в Графіку лізингових платежів, за
обмінним курсом на день розрахунку Лізингодавця з Продавцем та надання фінансування
Лізингоодержувачу.
Винагорода Лізингодавця, що підлягає оплаті, визначається на кожний лізинговий
період наступним чином: ВПЛП = ___________________________, де:
ЛП – лізинговий платіж, який підлягає сплаті в поточному лізинговому періоді,
ВПЛП – винагорода за поточний лізинговий період,
ВВПЛ – відшкодування вартості Предмета лізингу за поточний лізинговий період.
Підставою для зміни розміру Лізингових платежів є письмове повідомлення (засобами
факсимільного або електронного зв’язку) в односторонньому порядку Лізингодавцем
Лізингоодержувача, в якому вказуються новий розмір лізингових платежів та загальна сума
винагороди Лізингодавця.
3.11. У випадку, якщо між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем укладено декілька
Договорів лізингу, то Лізингоодержувач зобов’язується сплачувати лізингові платежі за
кожним Договором лізингу окремим платіжним документом.
3.12. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати лізингові платежі не залежно від
факту отримання в лізинг Предмета лізингу. Тільки у разі, якщо Предмет лізингу був
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отриманий Лізингодавцем у продавця, а Лізингодавець порушує Строк передачі Предмета
лізингу Лізингоодержувачу, лізингові періоди переносяться на відповідну кількість днів
затримки з отримання Предмета лізингу в лізинг.
3.13. Компенсація оплати проведення державної реєстрації права власності на Предмет
лізингу, платежів по страхуванню Предмета лізингу та/або обладнання/приналежностей до
нього, комунальних чи будь-яких інших платежів по обслуговуванню Предмета лізингу
та/або обладнання/приналежностей до нього здійснюється Лізингоодерждувачем у повному
обсязі на підставі окремого рахунку, виставленого Лізингодавцем з долученими копіями
документів підтверджуючих відповідні витрати.
4. УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ В ЛІЗИНГ
4.1. Передача Предмета лізингу в лізинг здійснюється в Місці приймання-передачі та в
строк, які визначаються в повідомленні Лізингодавця відповідно до п. 4.2.
цього Генерального договору.
Орієнтовний строк передачі Предмета лізингу Лізингоодержувачу визначається на
підставі Договору купівлі-продажу та вказується у Специфікації до Договору лізингу.
4.2. Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача про фактичну дату та місце передачі
Предмета лізингу шляхом надіслання відповідного повідомлення на електронну адресу або
по факсу.
Лізингоодержувач зобов’язаний прийняти Предмет лізингу в місці та в день, які
визначені в вищевказаному повідомленні.
4.3. Предмет лізингу та його Продавець обрані та визначені Лізингоодержувачем, і як
наслідок, Лізингодавець не несе відповідальності за несвоєчасну передачу Предмета лізингу
Продавцем, відмову від продажу Продавцем Предмета лізингу, а також за правоздатність та
спроможність Продавця. У разі несвоєчасної передачі або відмови від продажу Продавцем
Лізингоодержувач має право визначати іншого Продавця Предмета Лізингу у зв’язку з чим
строк передачі Предмета лізингу переноситься до моменту продажу Предмета лізингу новим
Продавцем.
4.4. У випадку, якщо планується порядок приймання-передачі Предмета лізингу
відмінний від загального порядку, передбаченого цим Генеральним договором, то
умови приймання-передачі визначаються Сторонами у відповідному Договорі лізингу та
мають переважну силу.
4.5. Приймання Лізингоодержувачем Предмета лізингу в лізинг оформлюється шляхом
складання Акту приймання-передачі в лізинг, що підтверджує якість та відповідність
Предмета лізингу умовам Специфікації. Акт приймання-передачі в лізинг підписується
повноважними представниками Сторін і скріплюється печатками Сторін.
4.6. Лізингоодержувач після укладання Договору лізингу бере на себе всі права та
обов’язки Лізингодавця за Договором купівлі-продажу, за виключенням:
- обов’язку сплатити ціну (вартість) Предмета лізингу;
- права вимагати розірвання Договору купівлі-продажу та повернення вартості
Предмета лізингу або її частини;
- права приймання-передачі Предмета лізингу у відсутності Лізингодавця та/або без
його попередньої письмової згоди, в т.ч. права підписання актів або інших аналогічних
документів;
- права вимагати сплати будь-якої неустойки (штраф, пеня).
4.7. Після прийняття Предмета лізингу Лізингоодержувачем до нього переходить право
самостійно вимагати від Продавця усунення недоліків стосовно якості Предмета лізингу, а
також всіх умов гарантійного ремонту та обслуговування (за наявності). Всі претензії по
якості Предмета лізингу, у разі їх виявлення Лізингоодержувачем після приймання Предмета
лізингу, Лізингоодержувач пред’являє безпосередньо Продавцю в Рекламації, письмово
повідомивши про такий факт Лізингодавця, який зобов’язується сприяти у швидкому
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вирішенні усіх питань, пов’язаних із виставленням відповідної рекламації. Лізингодавець
звільняється від всіх пов’язаних з цим витрат і судових позовів.
4.8. Гарантійні умови на Предмет лізингу за Договором лізингу встановлюються
відповідно до умов Договору купівлі-продажу. Претензії щодо якості, гарантійних
зобов’язань, а також щодо неможливості використання Предмета лізингу за призначення, в
наслідок явних або прихованих недоліків чи дефектів Предмета лізингу, протягом Строку
лізингу висуваються Лізингоодержувачем безпосередньо до підприємства-виробника та/або
Продавця Предмета лізингу.
4.9. Ризики випадкового пошкодження та/або знищення, загибелі Предмета лізингу, а
також
відповідальність
за
шкоду, що
заподіяна
третім
особам
під
час
користування Предметом лізингу переходять до Лізингоодержувача з моменту підписання
Акту прийому-передачі Предмета лізингу.
4.10. Приймання-передача приналежностей/додаткового обладнання до Предмета
лізингу здійснюється в момент передачі Предмета лізингу в лізинг з відображенням у
відповідному акті (у тексті акту за формою Додатку № 3 або Додатку № 4) факту прийманняпередачі приналежностей/додаткового обладнання.
4.11. Витрати пов’язані з капітальними та поточними ремонтними роботами Предмета
лізингу, а також інші витрати щодо будь-якого додаткового обладнання, що необхідні або
можуть
стати
необхідними
протягом
строку дії Договору лізингу несе
Лізингоодержувач, якщо інше не передбачено в Договорі лізингу.
4.12. Перебіг Строку лізингу починається з початкової дати, під якою розуміють: дату
підписання Акту приймання-передачі в лізинг Лізингоодержувачем або наступний робочий
день після спливу строку, визначеного в аб. 2 п. 4.2. цього Генерального договору;
4.13. Неотримання Лізингоодержувачем, з його вини, готового до передачі Предмета
лізингу, з підстав інших, ніж визначені в розділі 12 цього Договору, не звільняє
Лізингоодержувача від сплати лізингових платежів за період, коли Предмет лізингу
залишався не отриманим.
5. РЕЄСТРАЦІЙНІ ДІЇ ЩОДО ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ
5.1. У випадку, якщо нормами чинного законодавства України передбачена державна
реєстрація права власності на майно, що відповідно до Договору лізингу є Предметом
лізингу, то Лізингодавець реєструє право власності на Предмет лізингу на своє ім’я за
рахунок Лізингоодержувача.
5.2. У випадку, якщо нормами чинного законодавства України передбачено отримання
дозволу на використання Предмета лізингу, то порядок отримання такого дозволу
погоджується Сторонами окремо, шляхом укладання відповідної Додаткової угоди.
5.3. У разі, якщо Предметом лізингу є об’єкт житлової нерухомості, то реєстрація місця
проживання Лізингоодержувача за Предметом лізингу допускається лише з письмової згоди
Лізингодавця.
5.4. Реєстрація місця проживання дружини або чоловіка Лізингоодержувача, їх родичів,
дітей чи інших осіб до завершення строку лізингу – заборонена.
5.5. По завершенню строку лізингу вартість всіх реєстраційних дій пов’язаних зі зміною
власника Предмета лізингу з Лізингодавця на Лізингоодержувача покладається на
Лізингоодержувача.
6. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ
ПЕРЕХІД ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ
6.1. Право власності (розпорядження) на Предмет лізингу протягом всього строку дії
Договору лізингу належить Лізингодавцю.
6.2. Право володіння та користування Предметом лізингу, в об’ємі та на умовах цього
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Генерального
договору
та
відповідного
Договору
лізингу, належить
Лізингоодержувачу. Весь дохід, що отримуватиме Лізингоодержувач в процесі експлуатації
Предмета лізингу та обладнання/приналежностей до нього, є власністю Лізингоодержувача.
6.3. Лізингоодержувач гарантує, що Предмет лізингу не буде включатись до складу
належного йому на праві власності майна до повного виконання Лізингоодержувачем своїх
зобов’язань по Договору лізингу та набуття права власності на Предмет лізингу.
Протягом строку дії Договору лізингу Лізингоодержувач не вправі укладати
правочини, направлені на відчуження Предмета лізингу, а також допускати, щоб Предмет
лізингу став об’єктом обтяження на користь третіх осіб.
Предмет лізингу не може бути конфісковано, на нього не може бути накладено арешт у
зв’язку з будь-якими діями або бездіяльністю Лізингоодержувача.
6.4. Якщо Предмет лізингу обліковується на балансі Лізингоодержувача, то на період
дії Договору лізингу у бухгалтерські документи (картка обліку основного засобу)
Лізингоодержувача щодо Предмета лізингу Лізингоодержувачем повинні бути внесені
застереження: Власник ТОВ «СУЗІР’Я ФІНАНС» (код ЄДРПОУ: 39804515).
Лізингоодержувач має право здійснювати амортизацію Предмета лізингу та
використовувати амортизаційні відрахування на власний розсуд.
6.5. Лізингодавець має право передавати в заставу Предмет лізингу та майнові права на
отримання лізингових платежів на строк, що не може перевищувати строк дії Договору
лізингу.
6.6. За письмовою вимогою Лізингоодержувача після закінчення Строку лізингу та у
разі належного, повного та безумовного виконання Лізингоодержувачем всіх умов Договору
лізингу, відсутності заборгованості по сплаті лізингових та інших платежів, що виникають з
Договору лізингу, в тому числі неустойки (штрафу, пені), Предмет лізингу переходить у
власність Лізингоодержувача.
Фактичний перехід права власності на Предмет лізингу до Лізингоодержувача
оформлюється підписанням між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем Акту про повне
виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором лізингу. Такий акт оформлюється за
формою Додатку № 6 до форми Договору лізингу.
З дати підписання Сторонами Акту про повне виконання Сторонами своїх зобов’язань
за Договором фінансового лізингу, відповідний Договір лізингу вважається припиненим.
6.7. Достроковий перехід права власності на Предмет лізингу до Лізингоодержувача
можливий за відсутності заборгованості Лізингоодержувача по сплаті поточних лізингових
та інших платежів, що виникають з Договору лізингу, в тому числі неустойки
(штрафу, пені), та виконання інших зобов’язань Лізингоодержувача за Договором лізингу, на
підставі заяви Лізингоодержувача про достроковий викуп Предмета лізингу.
Фактичний перехід права власності на Предмет лізингу оформляється підписанням
Сторонами Акту про повне виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором
фінансового лізингу.
6.8. Згідно із Законом України «Про фінансовий лізинг» розірвання Договору лізингу
раніше ніж через 365 календарних днів з дати отримання Предмета лізингу в лізинг по
такому Договору лізингу є неможливим.
6.9. У разі небажання Лізингоодержувача набути право власності на Предмет лізингу
після закінчення Строку лізингу, Лізингоодержувач зобов’язаний повернути Предмет лізингу
Лізингодавцеві у задовільному стані з урахуванням нормального зносу не пізніше 15
(п’ятнадцяти) календарних днів з моменту закінчення Строку лізингу. При поверненні
Предмета лізингу з лізингу Лізингоодержувач повинен виписати та передати Лізингодавцю
відповідні супровідні документи (видаткова накладна, податкова накладна, Акт прийманняпередачі з лізингу тощо).
6.10. У разі повернення Предмета лізингу, Лізингоодержувач згідно з письмовою
вимогою Лізингодавця сплачує останньому як вартість ремонту та полагодження будь-
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якого роду пошкоджень або псувань Предмета лізингу, за винятком нормального зносу, так і
вартість заміни відсутніх складових Предмета лізингу (у тому числі інструментів
побутова/господарська техніка, інші прилади тощо) та обладнання/приналежностей до
Предмета лізингу, які передавались разом із Предметом лізингу в лізинг і відображались у
відповідному акті.
6.11. Лізингоодержувач повертає Предмет лізингу Лізингодавцеві разом зі всіма
приналежностями та документами, що були отримані Лізингоодержувачем при прийнятті
Предмета лізингу в лізинг.
6.12. Повернення Предмета лізингу з лізингу здійснюється за Актом прийманняпередачі з лізингу, який складається за формою Додатку № 7 до форми Договору лізингу.
6.13. У разі переходу права власності на предмет лізингу від Лізингодавця до іншої
особи відповідні права та обов’язки Лізингодавця за договором лізингу переходять до
нового власника Предмета лізингу.
6.14. Якщо Сторони Договору лізингу уклали договір купівлі-продажу Предмета
лізингу, то право власності на Предмет лізингу переходить до Лізингоодержувача в разі та з
моменту сплати ним визначеної договором купівлі-продажу ціни. Такий договір купівліпродажу може бути укладеним не раніше ніж через один рік з моменту укладення Договору
лізингу.
7. УМОВИ ВОЛОДІННЯ, КОРИСТУВАННЯ, ТЕХНІЧНОГО ОГЛЯДУ ТА РЕМОНТУ
ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ
7.1. Лізингоодержувач зобов’язаний:
7.1.1. користуватися Предметом лізингу з розумною обережністю, уберігати його
від будь-яких пошкоджень, загибелі, знищення та жодним чином не псувати Предмет
лізингу;
7.1.2. використовувати, утримувати Предмет лізингу виключно за призначенням, а
також експлуатувати та утримувати Предмет лізингу відповідно до вимог чинного
законодавства України з урахуванням положень цього Генерального договору та Договору
лізингу;
7.1.3. не допускати дій, в результаті яких погіршується зовнішній вигляд та стан
Предмета лізингу та/або зменшується його цінність;
7.1.4. не допускати настання подій і не здійснювати дій, які можуть призвести до
припинення гарантійних зобов’язань Продавця/виробника Предмета лізингу та/або до
відмови у виплаті страхового відшкодування щодо Предмета лізингу;
7.1.5. допускати до проведення ремонтних робіт з Предметом лізингу тільки осіб, що
мають на це право та мають відповідну професійну підготовку/кваліфікації. Забороняється
допускати осіб, що знаходяться у стані алкогольного, наркотичного, токсичного чи іншого
сп’яніння або знаходяться під сильним впливом лікарських та інших препаратів.
7.2. Тільки на підставі попередньої письмової згоди Лізингодавця Лізингоодержувач
має право:
7.2.1. передавати Предмет лізингу в оренду, суборенду та/або сублізинг;
7.2.2. передавати права та обов’язки по Договору лізингу(суборенду);
7.2.3. передавати Предмет лізингу в безоплатне користування третім особам;
7.2.4. реєструвати своє місце проживання чи адресу місцезнаходження за Предметом
лізингу.
7.3. Лізингоодержувачу забороняється використання Предмета лізингу наступним
чином:
7.3.1. для будь-якої незаконної мети та діяльності;
7.3.2. використання всупереч умов цього Генерального договору та Договору лізингу.
7.4. Окрім випадків наявності у Лізингоодержувача попереднього письмового дозволу
Лізингодавця,
Лізингоодержувач
не
має
права
здійснювати
капітальний
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ремонт, встановлення чи вилучення будь-яких конструктивних деталей, зміну планування,
перепланування, знесення стін чи інших конструктивних елементів та/або пристроїв, будьякого обладнання, що передавалося разом із Предметом лізингу. Лізингоодержувач
самостійно несе ризик за знищення чи пошкодження Предмета лізингу внаслідок
забороненої діяльності.
7.5. При передачі Предмета лізингу Лізингодавець та Лізингоодержувач спільно
складають Акт огляду технічного стану Предмета лізингу та обладнання/приналежностей до
нього за формою встановленою Додатком № 5 до Договору лізингу.
7.6. Протягом Строку лізингу Лізингоодержувач зобов’язаний не пізніше п’яти робочих
днів з моменту одержання листа-вимоги Лізингодавця надавати Предмет лізингу для
проведення огляду технічного стану Предмета лізингу. Лист-вимога Лізингодавця
направляється рекомендованим або цінним листом або ж на електронну пошту
Лізингоодержувача вказану у розділі 16 цього Генерального договору.
7.6.1. Лист-вимога направлений на електронну пошту Лізингоодержувача, вказану у
цьому Генеральному договорі, вважається врученим у день надсилання його на вказану
електронну пошту Лізингоодержувача.
7.6.2. У разі направлення листа-вимоги рекомендованим або цінним поштовим
відправленням, якщо Лізингоодержувач не забирає лист-вимогу з поштового відділення або
ж відмовляється від його одержання – лист-вимога вважається врученим Лізингоодержувачу
в день надходження до відділення поштового зв'язку за місцезнаходженням Предмета
лізингу або ж в день відмови Лізингоодержувача від одержання відповідного листа-вимоги.
7.6.3. У разі ненадання Лізингоодержувачем Предмета лізингу та/або
обладнання/приналежностей до нього для проведення огляду технічного стану – ризик всіх
негативних наслідків пов'язаних з цим, в тому ж числі, але не виключно додаткових
платежів, штрафів, вимог та претензій третіх осіб щодо використання та володіння
Предметом лізингу несе Лізингоодержувач.
7.7. За наслідками проведення огляду технічного стану Предмета лізингу та
обладнання/приналежностей до нього Сторони підписують Акт огляду технічного стану
Предмета лізингу за формою встановленою Додатком № 5 до Договору лізингу.
7.7.1. Всі виявлені дефекти та пошкодження Предмета лізингу та/або
обладнання/приналежностей до нього, а також ймовірні причини таких ушкоджень
фіксуються в Акті огляду технічного стану Предмета лізингу;
7.7.2. Лізингоодержувач надає свою згоду та підтверджує, що у разі виникнення
дефектів та пошкоджень Предмета лізингу та/або обладнання/приналежностей до нього
спричинених невстановленими особами після одержання Предмета лізингу в лізинг, такі
пошкодження та дефекти вважаються спричиненими з вини Лізингоодержувача, за винятком
обставин непереборної сили, визначених розділом 13 цього Генерального договору;
7.7.3.
Всі
дефекти
та
пошкодження
Предмета
лізингу
та/або
обладнання/приналежностей до нього, спричинені Лізингоодержувачем або з вини
Лізингоодержувача (в тому числі, але не виключно внаслідок недбалого ставлення чи
бездіяльності) відшкодовуються Лізингоодержувачем у повному обсязі в безумовному
порядку за вимогою Лізингодавця, яка виставляється окремим рахунком. Також за
письмової згоди Сторін, замість матеріального відшкодування, можливе покладення
обов’язку на Лізингоодержувача по проведенню ремонтних робіт з відновлення Предмета
лізингу та/або обладнання/приналежностей до нього в стан, що існував до заподіяння
пошкоджень Предмета лізингу.
7.8. Лізингоодержувач зобов’язаний за власні кошти здійснювати поточний та
капітальний ремонт Предмета лізингу, а також нести інші витрати стосовно обслуговування,
та використання Предмета лізингу, в тому числі за власний рахунок здійснювати заміну
пошкоджених та/або зношених деталей обладнання/приналежностей, які передються разом
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із Предмет лізингу в лізинг.
7.9. З попереднього письмового дозволу Лізингодавця без нанесення шкоди Предмета
лізингу Лізингоодержувач має право здійснювати його поліпшення. Будь-які поліпшення, що
здійснені Лізингоодержувачем за згодою Лізингодавця чи без його згоди, не залежно від
того, чи є такі поліпшення відокремлюваними чи невідокремлюваними, стають частиною
Предмета лізингу, належать Лізингодавцю, і не підлягають поверненню чи компенсації в
грошовій формі Лізингоодержувачу.
У разі переходу права власності на Предмет лізингу від Лізингодавця до
Лізингоодержувача на умовах цього Генерального договору та Договору лізингу, право
власності на поліпшення Предмета лізингу, здійснені Лізингоодержувачем, також переходять
до Лізингоодержувача.
7.10. У разі порушення Лізингоодержувачем та/чи особами, яким Лізингоодержувач
передав право володіння/користування Предметом лізингу, діючого законодавства України
при використанні Предмета лізингу що мало наслідком застосування до Лізингоодержувача
чи
Лізингодавця
міри
відповідальності, передбаченої
законом, Лізингоодержувач
зобов’язаний повідомити Лізингодавця про факти застосування такої адміністративної
відповідальності, та самостійно здійснити оплату штрафів. У разі настання негативних
наслідків для Лізингодавця за наслідками настання таких випадків, Лізингоодержувач
зобов’язаний відшкодувати всі збитки, в тому числі упущену вигоду, Лізингодавця, пов’язані
з настанням таких випадків.
7.11. У разі виникнення потреби в Лізингоодержувача в одержанні комунальних
послуг, послуг з охорони чи будь-яких інших послуг від третіх осіб щодо обслуговування
Предмета лізингу та/або обладнання/приналежностей до нього, Лізингодавець за письмовим
зверненням Лізингоодержувача укладає відповідні договори з третіми особами щодо
обслуговування Предмета лізингу та/або обладнання/приналежностей до нього, а
Лізингоодержувач зобов’язаний протягом дії таких договорів компенсовувати Лізингодавцю
відповідні витрати у порядку, передбаченому п. 3.13. цього Генерального договору.
8. ІНСПЕКТУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ. ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ
8.1. Лізингоодержувач, на вимогу Лізингодавця, але не рідше одного разу на квартал,
зобов’язаний письмово інформувати про стан Предмета лізингу шляхом надання
Лізингодавцю (в т.ч. фотографії Предмета лізингу в електронному вигляді).
8.2. Лізингоодержувач зобов’язаний забезпечити повне та безумовне право агентам
та/або працівникам Лізингодавця чи іншим особам, що мають письмову довіреність від
Лізингодавця, в будь-який, погоджений
з
Лізингоодержувачем
час, проходити
в
приміщення (на територію) з метою перевірки та огляду стану Предмета лізингу та/або
обладнання/приналежностей
до
нього. При
цьому, Лізингодавець
повідомляє
Лізингоодержувача в порядку визначеному п.п. 7.6. – 7.6.3. цього Генерального договору.
8.3. Лізингоодержувач зобов’язаний негайно повідомляти Лізингодавця про
погіршення матеріального стану, втрату основного місця роботи, затримку у виплаті
заробітної плати Лізингоодержувачу у строк більший, ніж на один місяць, накладення
арешту на майно та/або поточні рахунки Лізингоодержувача, пред’явлення судових
позовів, порушення справи про банкрутство Лізингоодержувача, а також початок процедури
ліквідації Лізингоодержувача.
8.4. Щороку Лізингоодержувач зобов’язується надавати Лізингодавцю копії своєї та
Поручителя (за його наявності) фінансової та/або податкової звітності (форма № 1, форма
№ 2) – якщо Лізингоодержувач юридична особа, відомості про видані та отримані
кредити/позики/поруку, при їх наявності – для Лізингоодержувачів як юридичних, так і
фізичних осіб.
Також на лист-вимогу Лізингодавця Лізингоодержувач зобов’язаний надавати довідку
про доходи за місцем роботи та/або довідку про суми виплачених доходів та утриманих
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податків з Державного реєстру фізичних осіб-платників податків,
Всі документи, що надаються Лізингоодержувачем, повинні містити відповідні відмітки
контролюючих органів; копії повинні бути засвідчені належним чином.
8.5. Лізингоодержувач зобов’язаний протягом п’яти календарних днів з дня настання
події вказаної у цьому розділі повідомляти Лізингодавця з наданням копій підтверджуючих
документів про: зміну основного місця роботи, зміни в установчих документах (для
юридичних осіб), зміну директора (для юридичних осіб), телефона, адреси чи будь-якого
іншого реквізиту встановленого у п. 16 цього Генерального договори.
9. СТРАХУВАННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ
9.1. Страхування Предмета лізингу здійснюється Лізингодавцем в страховій компанії за
власним вибором за кошти Лізингоодержувача на строк: з моменту переходу до
Лізингодавця права власності по Договору купівлі-продажу до закінчення Строку лізингу по
Договору лізингу. В Договорі лізингу визначаються вид страховки та розмір франшизи щодо
конкретного Предмета лізингу.
Відшкодування
вартості
страхування
Предмета
лізингу
здійснюється
Лізингоодержувачем в безумовному та безспірному порядку за вимогою Лізингодавця з
відповідним рахунком.
9.2. Оригінали документів щодо страхування Предмета лізингу зберігаються у
Лізингодавця, на вимогу Лізингоодержувача, останньому може бути надано копії документів
щодо страхування Предмета лізингу.
9.3. У разі набрання чинності нормативним актом після підписання Договору
лізингу, що передбачає додаткове страхування Предмета лізингу, Лізингодавець проводить
таке страхування у порядку встановленому п. 9.1. цього Генерального договору.
9.4.
Дії
Лізингоодержувача
при
настанні
страхових
випадків
(втрати, загибелі, пошкодження чи знищення і т.п.):
- негайно, але в будь-якому разі не пізніше 1 (одного) календарного дня з моменту
виникнення будь-якого страхового випадку, письмово повідомити Лізингодавця та
страховика про такий випадок, причини його виникнення та характер пошкоджень Предмета
лізингу, а також за телефоном _________________________;
- прийняти всі можливі заходи для запобігання та/або зменшення подальшого
пошкодження Предмета лізингу, включаючи обладнання/приналежностей до нього;
- негайно звернутись з заявою до компетентних органів (Національної поліції, пожежну
охорону тощо);
- не давати обіцянок і не робити пропозицій без письмової згоди страховика про
добровільне відшкодування збитків, не визнавати повністю або частково свою
відповідальність;
- забезпечити зберігання пошкодженого Предмета лізингу;
- забезпечити представникам страховика можливість безперешкодного огляду і
обстеження пошкодженого Предмета лізингу, надавати на вимогу таких представників
необхідну інформацію (в тому числі і в письмовому вигляді) для виявлення причин, розмірів
шкоди і обставин настання страхового випадку, погодити із Страховиком вартість
відновлювального ремонту.
9.5. Втрата, загибель, пошкодження чи знищення і т.п. щодо Предмета лізингу та/або
обладнання/приналежностей до нього при будь-яких обставинах і невизнання цього випадку
страховиком – не звільняє Лізингоодержувача від зобов’язань за Договором лізингу.
9.6. У випадку визнання страховиком втрати (повної загибелі) Предмета лізингу,
зобов’язання Лізингоодержувача з виплати лізингових платежів зберігаються і до моменту
повного страхового відшкодування страховиком, але не більше одного календарного місяця
з моменту подачі Лізингодавцем страховику повного об’єму документів для отримання
відшкодування.
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9.7. Лізингодавець має право зараховувати всі платежі, що надходять на його поточний
рахунок від страховика (страхове відшкодування) в наступному порядку:
- сплата неустойки (штраф, пеня) за порушення зобов’язань Лізингоодержувача за
Договором лізингу;
- сплата суми заборгованості за простроченими лізинговими платежами;
- відновлення Предмета лізингу або відшкодування вартості пошкодженого/знищеного
Предмета лізингу;
- сплата поточних лізингових платежів.
9.8.У
разі
пошкодження
Предмета
лізингу чи
його
частин
та/або
обладнання/приналежностей
до
нього, відновлення
Предмета
лізингу
та
обладнання/приналежностей до первісного стану відбувається за рахунок страхового
відшкодування.
У разі невизнання випадку страховим, а також у випадку відмови страховика сплатити
страхове відшкодування чи недостатності суми страхового відшкодування Лізингоодержувач
здійснює відновлення Предмета лізингу та обладнання/приналежностей до нього до
первісного стану за власні кошти.
Вартість
ремонтних
робіт
по
відновленню
Предмета
лізингу та/або
обладнання/приналежностей до нього здійснюється Лізингоодержувачем після письмового
погодження ціни та необхідних робіт з Лізингодавцем.
9.9. У випадку знищення, втрати Предмета лізингу, а також у випадках, коли Предмет
лізингу пошкоджено й не може бути відновлено до первісного стану, Лізингоодержувач
зобов’язаний протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту настання такої події
сплатити Лізингодавцю повну суму лізингового платежу за відповідний поточний
місяць, суму прострочених лізингових платежів та лізингових платежів за майбутні лізингові
періоди, неустойку та інші платежі, що передбачені цим Генеральним договором та
Договором лізингу. З моменту внесення в повному обсязі вказаних в попередньому реченні
платежів і за умови відсутності заборгованості по Договору лізингу, дія Договору лізингу
припиняється, а право власності на Предмет лізингу переходить до Лізингоодержувача на
умовах п. 6 цього Генерального договору. Лізингодавець протягом десяти днів з моменту
передання права власності на Предмет лізингу передає свої права вигодонабувача по
договору страхування Лізингоодержувачу.
10. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
10.1. Під час укладання Договору лізингу в якості гарантії виконання
Лізингоодержувачем своїх зобов’язань за таким договором може бути передбачено надання
Лізингоодержувачем додаткових забезпечень на умовах, погоджених Сторонами в
п. 10 відповідного Договору лізингу.
10.2. В будь-який момент дії Договору лізингу Лізингодавець має право вимагати від
Лізингоодержувача
надати
додаткове
забезпечення
виконання
зобов’язань
Лізингоодержувача або замінити раніше надане забезпечення,
у разі:
10.2.1. Лізингоодержувач систематично (два або більше разів) порушує свої платіжні
зобов’язання по Договору лізингу та/або користується Предметом лізингу з порушенням
умов утримання/користування, мети та цільового призначення Предмета лізингу всупереч
положенням чинного законодавства України;
10.2.2. раніше укладений договір по забезпеченню виконання зобов’язань
Лізингоодержувача припинив свою дію;
10.2.3. суттєвого погіршення фінансового стану Лізингоодержувача та/або його
поручителя;
10.2.4. відбулось пошкодження або втрата заставленого майна, що було передано в
рахунок забезпечення виконання зобов’язань по Договору лізингу;
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10.2.5. відбулось пошкодження Предмета лізингу, в зв’язку із чим значно зменшилась
його ринкова вартість.
11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
11.1. Якщо в результаті невиконання та/або неналежного виконання
Лізингоодержувачем умов цього Генерального договору та/або Договору лізингу, порушені
майнові інтереси або ділова репутація Лізингодавця, Лізингоодержувач відшкодовує
заподіяні збитки в повному обсязі. Під збитками розуміються витрати, що поніс або понесе
для відновлення своїх прав і інтересів Лізингодавець; втрата, псування або пошкодження
Предмета лізингу (реальний збиток), а також не одержані Лізингодавцем прибутки, які він
одержав би при звичайних умовах діяльності, якби його права й інтереси не були
порушені (упущена вигода) з вини Лізингоодержувача. В разі винного невиконання або
неналежного виконання Лізингодавцем умов цього договору Лізингодавець відшкодовує
заподіяні збитки Лізингоодержувачу в повному обсязі.
11.2. Лізингоодержувач несе відповідальність за порушення своїх зобов’язань по цьому
Генеральному договору та/або Договору лізингу шляхом сплати Лізингодавцю
нижчевикладених штрафних санкцій:
11.2.1. у випадку прострочення строків сплати лізингових платежів, встановлених
Договором лізингу, або у випадку часткової сплати поточного лізингового платежу,
Лізингоодержувач зобов’язується сплатити Лізингодавцю пеню в розмірі подвійної облікової
ставки НБУ, що діє на момент нарахування пені, від суми такого простроченого лізингового
платежу за кожний календарний день прострочення до моменту повного виконання
зобов’язання (включаючи день оплати), а також тридцять процентів річних від простроченої
суми;
11.2.2. у випадку прострочення строків сплати лізингових платежів, встановлених
Договором лізингу, більше ніж на 1 (один) календарний місяць, Лізингоодержувач, крім пені
та процентів річних, в безспірному порядку зобов’язаний сплатити на користь Лізингодавця
штраф у розмірі 2 (двох) відсотків від вартості Предмета лізингу.
11.2.3. у випадку не повернення Предмета лізингу або повернення його з порушенням
строків
повернення, до
моменту
примусового
вилучення
Предмета
лізингу,
Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю неустойку у розмірі 1 (один) відсоток від вартості
Предмета лізингу на момент укладення Договору лізингу за кожен день прострочення.
11.2.4. за використання Предмета лізингу та/або обладнання/приналежностей до нього
не за призначенням, невиконання обов’язку з утримання їх відповідно до технологічних
умов, правил технічної експлуатації чи відмову у страхуванні, проведенні реєстраційних дій
щодо предмета лізингу, або ж за затримку у страхуванні та/або проведенні реєстраційних дій
строком більше чим на 15 (п’ятнадцять) календарних днів з моменту виникнення такого
обов’язку за цим Договором – штраф у розмірі 10 (десять) відсотків від вартості Предмета
лізингу на момент укладення Договорулізингу;
11.2.5. недопущення представників Лізингодавця до інспектування, проведення огляду
технічного стану Предмета лізингу – штраф у розмірі 1 відсоток від вартості Предмета
лізингу на момент укладення Договору лізингу;
11.2.6. в разі перешкоджання Лізингоодержувачем при примусовому вилученні
Предмета лізингу в випадках, передбачених цим Генеральним договором та чинним
законодавством України – штраф у розмірі 20 (двадцять) відсотків від вартості Предмета
лізингу на момент укладення Договору лізингу;
11.2.7. у разі втрати будь-якого документа чи приналежності Предмета лізингу, що
передані Лізингодавцем Лізингоодержувачу, Лізингоодержувач сплачує штраф в
розмірі 2 000,00 (дві тисячі) гривень. Окрім сплати штрафу Лізингоодержувач зобов’язаний
відшкодувати
Лізингодавцю
витрати, пов’язані
з
поновленням
втрачених
документів/приналежностей;
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11.2.8. у разі не виконання Лізингоодержувачем будь-яких зобов’язань по цьому
Генеральному договору та/або Договору лізингу, за виключенням випадків, перелічених в
п.п. 11.2.1.-11.2.7. цього Договору, і якщо протягом 7 (семи)календарних днів з моменту
отримання письмової вимоги Лізингодавця про усунення порушень такі порушення не
усунені, Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф у розмірі __________ гривень за
кожний випадок невиконання зобов’язань по Генеральному договору та/або Договору
лізингу.
11.3. Лізингодавець несе відповідальність за порушення взятих на себе за цим
Генеральним договором та Договором лізингу зобов’язань, а саме:
11.3.1. за непередачу без поважних причин Предмета лізингу та/або в разі порушення
Лізингодавцем з власної вини строків передачі Предмета лізингу Лізингоодержувачу
Лізингодавець сплачує Лізингоодержувачу штраф в розмірі ____________________________;
11.3.2. в разі, якщо з вини Лізингодавця порушуються строки переходу права власності
на Предмет лізингу до Лізингоодержувача, Лізингодавець зобов’язується сплатити
Лізингоодержувачу штраф у розмірі _______________________________________.
11.4. Боржник (Сторона, що прострочила виконання зобов’язання) зобов’язаний
самостійно здійснити нарахування неустойки, штрафу, пені та здійснити їх сплату.
Оплата сум неустойки, штрафу, пені повинно бути здійснено за окремим платіжним
дорученням або виділено окремим рядком в тексті платіжного документа.
11.5. Сплата неустойки, визначеної цим Генеральним договором, не звільняє винну
Сторону від виконання своїх зобов’язань за Генеральним договором та/або Договором
лізингу, а також від відшкодування заподіяних шкоди та збитків.
Нарахування
штрафних
санкцій/неустойки
за
прострочення
виконання
зобов’язання, встановлених цим Генеральним договором, не припиняється через шість
місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано, і нараховується протягом всього
періоду існування прострочення.
11.6. Лізингоодержувач несе повну відповідальність за нанесення шкоди
життю, здоров’ю, навколишньому середовищу або майну третіх осіб, а також будь-яку
іншу шкоду, спричинену в процесі користування (експлуатації) Предмета лізингу та
обладнання/приналежностей до нього.
11.7. Лізингоодержувач зобов’язується протягом 10 (десяти) календарних днів з дати
отримання вимоги Лізингодавця відшкодувати останньому всі понесені ним збитки, в
наслідок, втрати
або
пошкодження
Предмета
лізингу, що
виникли
з
вини (умисел: прямий/непрямий, недбалість, необережність, халатність)Лізингоодержувача,
у випадках, коли вищевказані збитки та/або затрати повністю або частково не підлягають
відшкодуванню страховиком.
11.8. У разі накладення на Лізингоодержувача будь-яких штрафних санкцій з боку
компетентних державних органів за порушення умов користування Предметом лізингу, в
тому числі з боку ДАБІ, які виникли не з вини Лізингодавця, Лізингоодержувач зобов’язаний
компенсувати Лізингодавцю вартість таких санкцій в повному обсязі.
12. ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ ДІЇ, РОЗІРВАННЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДОГОВОРУ,
ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ ТА/АБО ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ
12.1. Права Лізингоодержувача на володіння та користування Предметом лізингу
можуть бути припинені (вилучення Предмета лізингу) Лізингодавцем в односторонньому
порядку в наступних випадках:
12.1.1.
Лізингоодержувач
користується
Предметом
лізингу
та/або
обладнанням/приналежностям до нього з порушенням умов Генерального договору та/або
Договору лізингу або з порушенням призначення Предмета лізингу та/або
обладнання/приналежностям до нього;
12.1.2. Лізингоодержувач погіршує стан Предмета лізингу, за винятком нормального
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зносу, а також, якщо з його відома або за його бездіяльності стан Предмета лізингу
погіршується третіми особами;
12.1.3. Лізингоодержувач порушив умови пунктів 6.3, 8.5. цього Генерального
договору;
12.1.4. в установлений Лізингодавцем строк Лізингоодержувач не усунув допущені
порушення умов Генерального договору та/або Договору лізингу;
12.1.5. Лізингоодержувачем надано неправдиву інформацію або неповні дані, надання
яких вимагається за цим Генеральним договором;
12.1.6. якщо прострочення Лізингоодержувача зі сплати лізингових платежів
перевищує 30 (тридцять) календарних днів, при цьому під простроченням сплати лізингових
платежів розуміється і часткова(неповна) сплата.
12.1.7. якщо Лізингоодержувач не підтримує Предмет лізингу та/або
обладнання/приналежності до нього за місце експлуатації вказаним в Договорі фінансового
лізингу та/або в стані придатному для нормальної експлуатації та використання за цільовим
призначенням, не проводить своєчасно ремонтні роботи та технічне обслуговування у
відповідності з інструкціями підприємства-виробника, своєчасно не виконує своїх обов’язків
щодо поточного та/або капітального ремонту Предмета лізингу, як під час дії, так і після
закінчення гарантійних строків на обладнання/приналежності до Предмета лізингу, які
визначені у Договорі купівлі-продажу;
12.1.8. Лізингоодержувач не забезпечує повне та безумовне право агентам та
працівникам Лізингодавця чи іншим особам, що мають письмову довіреність від
Лізингодавця, у відповідності до п. 8.2. цього Генерального договору проходити в свої
приміщення
з
метою
огляду технічного
стану Предмета лізингу та/або
обладнання/приналежностей до нього;
12.1.9. у випадку порушення Лізингоодержувачем п.п. 5.4. та 6.3. цього Генерального
договору з обов’язковим зняттям обтяжень та зняттям з реєстрації місця проживання осіб,
яких зареєстровано за Предметом лізингу всупереч умов цього договору;
12.1.10. Вилучення Предмета лізингу у випадках, які перелічено в п.п. 12.1.1.-12.1.9.
здійснюється в безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса згідно вимог
чинного законодавства України.
12.2. У випадку допущення Лізингоодержувачем порушень, перелічених в п.
12.1. цього Генерального договору, по будь-якому Договору лізингу Лізингодавець має
право вилучити як Предмет лізингу, що переданий в рамках Договору лізингу, по якому
допущено порушення, так і Предмет(и) лізингу, які передані Лізингоодержувачу по іншим
Договорам лізингу в рамках дії Генерального договору.
12.3. Припинення права володіння або користування Предметом лізингу без розірвання
Договору лізингу не припиняє обов’язку Лізингоодержувача по сплаті не здійснених
лізингових платежів.
12.4. Генеральний договір та/або Договір лізингу може бути розірвано за взаємною
письмовою згодою Сторін, а також з інших підстав, передбачених Договором лізингу та
актами чинного законодавства. Зазначені договори можуть бути розірвані не
раніше 365 календарних днів після підписання відповідного Акту приймання-передачі в
лізинг, крім випадків, визначених в п. 12.6. Генерального договору.
12.5. Лізингодавець має право розірвати цей Генеральний договір та/або Договір
лізингу в односторонньому порядку, без відшкодування Лізингоодержувачу будьяких збитків, що виникли в наслідок такого розірвання, письмово повідомивши у порядку,
визначеному п.п. 7.6. – 7.6.3. цього Генерального договори, Лізингоодержувача про факт
розірвання, за наступних умов:
12.5.1. у випадку несплати, прострочення сплати або часткової сплати
Лізингоодержувачем авансового лізингового платежу;
12.5.2. якщо Договір купівлі-продажу припинено (розірвано) до моменту передачі
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Предмета лізингу Лізингоодержувачу, з будь-яких підстав та причин, що не залежать від волі
Лізингодавця;
12.5.3. якщо Продавець Предмета лізингу відмовився від продажу Предмета лізингу;
12.5.4. у випадку призупинення або припинення діяльності Лізингоодержувача,
порушення справи про банкрутство щодо Лізингоодержувача, його ліквідації чи
реорганізації;
12.5.5. якщо щодо Лізингоодержувача винесено будь-яке судове рішення, наслідки
виконання якого можуть негативно вплинути на фінансове становище або на господарську
діяльність Лізингоодержувача, або якщо на Предмет лізингу накладено арешт, як міра
забезпечення виконання будь-яких зобов’язань Лізингоодержувача або позовних вимог до
Лізингоодержувача будь-якої особи, незалежно від того, стосується це Предмета лізингу чи
ні;
12.5.6. у випадку здійснення Лізингоодержувачем будь-яких правочинів щодо Предмета
лізингу, письмово не погодивши ці домовленості або умови цих правочинів з
Лізингодавцем;
12.5.7. якщо Лізингоодержувач безпідставно відмовляється прийняти Предмет
лізингу, що відповідає Специфікації та умовам Договору лізингу;
12.5.8. якщо порушення зобов’язань, що стали причиною вилучення Предмета
лізингу (п. 12.1. цього Генерального договору), не усунені в строк, визначений
Лізингодавцем, або якщо в визначений строк Лізингоодержувач не передає Предмет лізингу
Лізингодавцю;
12.5.9. у випадку визнання Лізингоодержувача безвісно відсутнім, померлим чи
неможливості встановити зв'язок з Лізингоодержувачем за реквізитами, вказаними у розділі
16 цього Генерального договору, за умови відсутності Лізингоодержувача більш, ніж
протягом місяця за місцезнаходженням Предмета лізинга.12.6. Лізингоодержувач має право
в односторонньому порядку відмовитися від Договору лізингу, письмово повідомивши про
це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі Предмета лізингу з вини Лізингодавця
становить більше 30 (тридцяти) календарних днів.
12.7. Лізингоодержувач зобов’язується протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати
отримання повідомлення про вилучення (якщо інший строк не зазначено в такому
повідомленні) від Лізингодавця повернути Предмет лізингу та обладнання/приналежності до
нього у нормальному стані (без будь-яких пошкоджень та недоліків, в стані, придатному для
нормальної експлуатації та використання за цільовим призначенням) з урахування
нормального зносу у володіння та користування Лізингодавця. Всі ризики та
витрати, пов’язані з поверненням Предмета лізингу бере на себе Лізингоодержувач.
Лізингоодержувач зобов’язаний передати Предмет лізингу Лізингодавцю разом з усіма
документами та обладнанням/приналежностями, які були передані з Предметом лізингу в
лізинг.
Повідомлення про вилучення та/або вимога про сплату боргу вважаються врученим
Лізингоодержувачу, у порядку, встановленому п.п. 7.6. – 7.6.3. цього Генерального
договору.
12.8. У випадку якщо, незважаючи на вимогу Лізингодавця щодо повернення Предмета
лізингу, Лізингоодержувач не забезпечить повернення Предмета лізингу, Лізингодавець
повертає Предмет лізингу у порядку, встановленому п. 12.1.10., а Лізингоодержувач
зобов’язується відшкодувати Лізингодавцю всі витрати пов’язані із цим, а також сплатити
неустойку, передбачену цим Генеральним договором.
12.9. Уповноважені Лізингодавцем особи мають право безперешкодно входити на
територію (в приміщення, будівлі), де знаходиться Предмет лізингу, з метою реалізації права
Лізингодавця на повернення Предмета лізингу.
12.10. У разі припинення Договору лізингу з будь-яких причин, всі раніше сплачені на
умовах Договору лізингу платежі будуть вважатися платою за послуги фінансового лізингу
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та Лізингоодержувачу не повертаються і ніякому відшкодуванню не підлягають, крім
випадку припинення, визначеного в п.12.6. цього Договору.
13. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
13.1. При настанні обставин непереборної сили, тобто неможливості повного або
часткового виконання кожною із Сторін зобов’язань за цим Генеральним договором та
Договором лізингу, в тому ж числі: стихійних лих, землетрусів, воєнних дій будь-якого
характеру, блокади, ембарго, актів органів влади й інших органів (введення мораторію,
рішень, розпоряджень, постанов та ін.), що робить повністю або частково неможливим
виконання зобов’язань з Генерального договору/Договору лізингу та не залежить від волі
Сторін, термін виконання зобов’язань відкладається на час, протягом якого будуть діяти такі
обставини.
13.2. Сторона, для якої створилась неможливість виконання зобов’язань за Договором
лізингу, повинна негайно але в будь-якому разі не пізніше 10 (десяти) календарних днів
письмово повідомити другу Сторону про настання і припинення обставин, що
перешкоджають виконанню умов договірних зобов’язань довідкою, виданою ТорговоПромисловою Палатою України. Несвоєчасне повідомлення/неповідомлення про обставини
непереборної сили позбавляє відповідну Сторону права посилатися на ці обставини в
майбутньому.
13.3. Факти, викладені в повідомленні про настання і припинення обставин
непереборної сили, повинні бути підтверджені відповідним документом, виданим ТорговоПромислової Палатою України або іншим компетентним органом.
13.4. Якщо вищезазначені обставини будуть тривати більше ніж 3 (три) календарних
місяців, то кожна із Сторін, після отримання попередньої письмової згоди на те від другої
Сторони, буде мати право відповідно змінити строк дії Договору лізингу. Якщо
вищезазначені обставини будуть продовжуватися на строк більш ніж 6 (шість)календарних
місяців, то Договір лізингу припиняється за взаємною письмовою згодою Сторін, що
оформляється Додатковою угодою.
14. ІНШІ УМОВИ
14.1. Цей Генеральний договір та Договори лізингу вступають в силу з дати їх
підписання уповноваженими представниками Сторін і діють до повного виконання
Сторонами договірних зобов’язань по цим Договорам.
14.2. Всі домовленості, переговори та офіційна переписка Сторін з питань, що
стосуються умов Генерального договору/Договору лізингу втрачають свою силу з моменту
підписання Генерального договору/Договору лізингу.
14.3. Лізингоодержувач не має права без попередньої письмової згоди на те
Лізингодавця передавати третім особам свої права та обов’язки за Генеральним
договором/Договором лізингу або такі, що пов’язані з Договором лізингу.
14.4. Всі повідомлення, що стосуються Генерального договору/Договору лізингу
вважаються дійсними, якщо вони зроблені у письмовій формі та надіслані телеграфом,
рекомендованим чи цінним поштовим відправленням, кур’єром чи відправлені на
електронну пошту Сторін, визначену у розділі 16 цього Генерального договору, або врученні
особисто за адресою зареєстрованого місця знаходження Сторони, якщо окремо не
визначено адресу для листування.
14.5. Будь-які зміни, доповнення, акти, додаткові угоди та додатки до Генерального
договору/Договору лізингу вважаються дійсними (набирають чинності та/або стають його
невід’ємною частиною) за умови, що вони зроблені у письмовій формі, підписані
повноважними представниками Сторін та скріплені печатками Сторін (за їх наявності).
14.6. З усіх питань, не врегульованих Генеральним договором, Сторони керуються

від Лізингодавця ________________

від Лізингоодержувача _________________
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нормами чинного законодавства України.
14.7. Умови та інформація про виконання Сторонами цього Генерального договору
та/або Договору лізингу, а також інформація, що не є загальнодоступною та
загальновідомою інформацією про діяльність Сторін чи інших, пов’язаних з ними осіб, не
підлягає розголошенню третім особам без письмової згоди іншої Сторони.
Сторони мають право без погодження з іншою Стороною надавати повну інформацію
по Генеральному договору та Договору лізингу кредитору, що надає кредит для виконання
цього Генерального договору/Договору лізингу.
Лізингоодержувач дає згоду на збір, зберігання, використання та поширення через
Бюро
кредитних
історій
інформації, що
складає
кредитну (платіжну) історію
Лізингоодержувача в об’ємі, визначеному чинним законодавством України.
14.8. Підписанням цього договору Лізингоодержувач одночасно підтверджує, що:
- інформація зазначена в частині 2 статті 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг» та в частині 2 ст. 11 ЗУ «Про захист прав
споживачів» надана Клієнту в повному обсязі;
- Клієнт ознайомлений з Правилами надання послуг з фінансового лізингу
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЗІР’Я ФІНАНС» належним
чином;
- Клієнт отримав один екземпляр оригіналу цього Договору.
14.9. Додатки до Генерального договору та до форми Договору лізингу, які наведені в
статті 15 Генерального договору, є невід’ємною частиною цього Генерального договору і
підлягають використанню Сторонами при виконанні своїх зобов’язань по Генеральному
договору та/або Договору лізингу.
14.10. Текст, що вказаний в формах (додатках до Генерального договору)
курсивом, слугує зразком для заповнення і підлягає заміні Сторонами при підготовці таких
додатків на коректну інформацію/данні.
Якщо в додатках до Генерального договору відсутній форма (зразок) документу, що
необхідний Сторонам в рамках виконання умов Генерального договору та/або Договору
лізингу, то такий документ складається в довільній формі.
14.11. Сторони погоджують, що допускається заповнення від руки чітким, розбірливим
почерком наступних граф/пунктів Договору лізингу та Додатків до Договору
лізингу: п.8 Договору лізингу; п.2 Додатку №1 до Договору лізингу в частині заводського
номеру; всі пункти Додатків №3, №4, №7 до Договору лізингу в місцях з нижнім
підкреслюванням або незаповнені друкарським способом графи. Текст, написаний від
руки, в Генеральному договорі та/або в усіх інших місцях Договору лізингу та додатків до
нього буде вважатись прийнятим Сторонами тільки уразі засвідчення такого тексту
підписами та печатками обох Сторін.
14.12. Сторони несуть повну відповідальність за правильність, достовірність вказаних
ними у цьому Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі
повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання
пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
14.13. У разі не повідомлення однією зі Сторін іншої Сторони про зміну адреси для
кореспонденції чи номеру телефону вказаного в реквізитах до цього Генерального договору
– всі повідомлення направлені на реквізити, які вказані у цьому Генеральному договорі є
дійсними, а Сторони у разі направлення їм повідомлень на вказані реквізити – повідомлені
належним чином.
14.14. Сторони за взаємною згодою можуть домовитися про заміну Лізингоодержувача
за Договором фінансового лізингу, у такому випадку укладається тристороння додаткова
угода до Генерального договору фінансового лізингу (між Лізингодавцем,
Лізингоодержувачем та особою, яка прагне набути права Лізингоодержувача за вже
існуючим Договором фінансового лізингу).

від Лізингодавця ________________

від Лізингоодержувача _________________
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14.15. Сторони мають право звіряти розрахунки по Договорам лізингу. Сторона, яка
вимагає проведення звірки розрахунків, готує акт звірки розрахунків та передає на
підписання іншій Стороні.
14.16. Цей Договір укладений відповідно до вимог чинного законодавства України та
Правил надання послуг з фінансового лізингу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СУЗІР’Я ФІНАНС».
14.17. Цей Договір укладений при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках – по одному для кожної
Сторони.
15. ДОДАТКИ
15.1. Додатки до Генерального договору:
15.1.1. Додаток № 1. Форма Заявки про надання майна в лізинг;
15.1.2. Додаток № 2. Форма Договору лізингу.
15.2. Додатки до Договору лізингу:
15.2.1. Додаток № 1. Форма Специфікації;
15.2.2. Додаток № 2. Форма Графіку лізингових платежів;
15.2.3. Додаток №3. Форма Акту приймання-передачі в лізинг;
15.2.4. Додаток № 4. Форма Акту приймання-передачі документів;
15.2.5. Додаток № 5. Форма Довідки про технічний стан Предмета лізингу;
15.2.6. Додаток № 6. Форма Акту про повне виконання Сторонами своїх зобов’язань
за Договором лізингу;
15.2.7. Додаток № 7. Форма Акту приймання-передачі з лізингу.
16. РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ СТОРIН:
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Сузір’я Фінанс»
03680, м. Київ, вул. Гарматна, буд. 6,
Код ЄДРПОУ: 39804515
п/р
______________
в
______________________ «________» МФО
______
Тел/факс (044) 239-29-94

______________________________________
м. _______, вул._________, буд.__, кв. __,
інд. код _____________
дата та місце народження: ______________
_____________________________________;
місце роботи, посада: ___________________
п/р __________________ в
____________________
МФО ________

Директор
ТОВ «Сузір’я Фінанс»

______________

від Лізингодавця ________________

________________
________________

від Лізингоодержувача _________________
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Додаток № 1
до Генерального договору фінансового лізингу
№____від «___» __________ 20___ р.

ФОРМА ЗАЯВКИ ПРО НАДАННЯ МАЙНА В ЛІЗИНГ
Директору ТОВ «Сузір’я Фінанс»
П.І.П.
ЗАЯВКА
про надання майна в лізинг
________________________________________________________________________________(найменув
ання заявника)
Керуючись умовами Договору фінансового лізингу від ___________ № __________ просимо Вас
надати в лізинг наступне майно:
Назва об’єкту
(квартира,
апартаменти,
будівля, споруда),
місцезнаходження

Продавець
майна
(назва,
контактна
особа, тел.)

Цільове
призначення

Вартість
майна,
грн.

Вид
лізингу

Розмір
авансового
лізингового
платежу, %

Строк
лізингу
у (міс.)

Інші вимоги до договору лізингу:
Страхування: вид страховки _______________

розмір франшизи ___________

Додаткове обладнання:
Проведення поточного та капітального ремонту (чий обов’язок, умови проведення):

«__»_____________ ______ року
_________________________
(посада, ПІП та підпис заявника)

Заявка затверджена:
Від Лізингодавця:

Від Лізингоодержувача:

_______________________
(посада, ПІП, підпис М.П.)

_________________________
(посада, ПІП, підпис М.П.)
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Додаток № 2
до Генерального договору фінансового лізингу
№____від «___» __________ 20___ р.
ФОРМА ДОГОВОРУ ЛІЗИНГУ
Договір фінансового лізингу № ФЛ-_______-_______
м. Київ

«__»____________ 20___ року

Лізингодавець: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сузір’я Фінанс»,
в особі _______________________, який діє на підставі _____________________________, та
Лізингоодержувач: ______________________________________________________________
в особі _______________________, який діє на підставі _____________________________,
надалі разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», керуючись та у
відповідності до умов Генерального договору фінансового лізингу від ___________ № _____,
на підставі Заявки від ______________________, уклали цей договір фінансового лізингу
(надалі по тексту – Договір лізингу) з урахуванням наступних умов:
1. Предмет Договору лізингу: Лізингодавець набуває у власність Предмет лізингу та
передає його Лізингоодержувачу за плату у тимчасове володіння та користування на умовах
цього Договору лізингу та Генерального договору фінансового лізингу. Найменування
Предмета лізингу, його детальний опис та вартість вказані в Специфікації.
2. Продавець Предмета лізингу (найменування та реквізити):
_______________________________________________________________________________.
3. Місце приймання-передачі (місцезнаходження Предмета лізингу):_________________.
4. Місце експлуатації обладнання/приналежностей до Предмета лізингу (за наявності):
_______________________________________________________________________________.
5. Строк лізингу:________________________________________________________________.
6. Загальна вартість Договору лізингу:____________________________________________.
(загальна сума лізингових платежів):
6.1.
Базова
валюта:
_______________________________________________________________.
6.2. Винагорода: _________________________________________________________________.
6.3. Відшкодування вартості Предмета лізингу: ______________________________________.
7. Авансовий лізинговий платіж: _________________________________________________.
8. Страхування Предмета лізингу. Вид страховки. Розмір франшизи.
_______________________________________________________________________________.
9. Забезпечення виконання Лізингоодержувачем своїх зобов’язань за Договором
лізингу: _______________________________________________________________________.
10. Додатки до Договору лізингу: Додаток № 1/ФЛ-_______-________ «Специфікації»;
Додаток № 2/ФЛ-________-__________ «Графік лізингових платежів»
11. Даний Договір лізингу № ФЛ-_________-__________ укладено відповідно до умов
Генерального договору фінансового лізингу № _____ від «__»_________ 20___ року та
він є його невід’ємною частиною.
12. Реквізити та підписи Сторін:
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Додаток № 1
до Договору лізингу № ФЛ-______-________
до Генерального договору фінансового
лізингу №____від «___» __________ 20___ р.
ФОРМА СПЕЦИФІКАЦІЇ
Додаток № 1/ФЛ- ___-_____
від «___»____________ 20__ р.
Специфікація
1. Загальні параметри: ________________________________________________ (Назва
об’єкта, кількість кімнат, наявність приналежностей/обладнання, інші характеристики тощо)
2. Індивідуальні параметри:
№

Найменування

Кількість
(одиниць)

1

Назва об’єкта:
Місцезнаходження:

…
Всього:
3. Вартість Предмета лізингу становить: без ПДВ – ____________ (_____грн. ___коп.)
гривень, крім того ПДВ – _________________ (_______грн.____коп.) гривень, разом з ПДВ –
_____________________(______грн._____коп.) гривень.
4. Періодичність та вартість поточного та капітального ремонту Предмета лізингу, яку
виконує ____________________ (вказати Лізингодавець/Лізингоодержувач):
№
п/п

Період проходження та вид ремонту (поточний/капітальний)

Ліміт витрат, грн.

Специфікація погоджена:
Від Лізингодавця:

Від Лізингоодержувача:

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)
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Додаток № 2
до Договору лізингу № ФЛ-______-________
до Генерального договору фінансового
лізингу №____від «___» __________ 20___ р.
ФОРМА ГРАФІКУ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ
Додаток № 2/ФЛ- ___-_____
від «___»____________ 20__ р.
Графік лізингових платежів
1. Авансовий лізинговий платіж
Вид платежу

Гранична дата сплати

Сума до сплати
(грн.)

Відшкодування вартості Предмета лізингу,
в т.ч. ПДВ
Винагорода, без ПДВ
2. Поточні лізингові платежі
Лізинговий
період

Гранична
дата

Лізинговий
платіж (грн.)

В т.ч.
Відшкодування
вартості Предмета
лізингу, в т.ч. ПДВ
(грн.)

Винагорода, без
ПДВ (грн.)

1
2
…
3. До моменту передачі Предмета лізингу Лізингоодержувачу розмір авансового
лізингового платежу в гривнях може змінюватися у зв'язку з коливанням обмінного курсу
Базової валюти, вказаної у п. 6.1. цього Договору фінансового лізингу від «__»____________
______ року № ________________, до української гривні та визначається за формулою,
передбаченою п. 3.10.4. Генерального договору фінансового лізингу від «__»__________
_____ року, № _____________________.
4. Лізингові платежі за цим Договором коригуються відповідно до зміни обмінного курсу
української гривні для безготівкової купівлі валюти, встановленого на Українському
міжбанківському ринку до відповідної Базової валюти, на дату здійснення платежу, що
визначається за формулою, передбаченою п. 3.10.5 Генерального договору фінансового
лізингу від «__»__________ _____ року, № _____________________.
5. Лізингоодержувач зобов’язується сплачувати лізингові платежі за Договором
фінансового лізингу від «___»___________ _________ року, № ________________ відповідно
до вищенаведеного Графіку лізингових платежів.
Графік лізингових платежів погоджений:
Від Лізингодавця:

Від Лізингоодержувача:

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)
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Додаток № 3
до Договору лізингу № ФЛ-______-________
до Генерального договору фінансового
лізингу №____від «___» __________ 20___ р.
ФОРМА АКТУ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ В ЛІЗИНГ
Додаток № 3/ФЛ- ___-_____
від «___»____________ 20__ р.

м. Київ

Акт приймання-передачі в лізинг
Лізингодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СУЗІР’Я ФІНАНС», в особі ________________, який діє на підставі _______________ та
Лізингоодержувач: _____________________________, в особі _________________, який
діє на підставі ___________________, надалі разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо –
«Сторона», уклали цей Акт приймання-передачі в лізинг на підтвердження факту передачі за
Договором фінансового лізингу від ____________ року № ________ Предмета лізингу в
лізинг про наступне:
1. Лізингодавець передав, а Лізингоодержувач прийняв наступний Предмет лізингу:
______________________________________________(опис
предмета:
назва
об’єкта,
місцезнаходження, опис характеристик та технічних параметрів (площа приміщень) і т.д.).
2. Предмет лізингу оглянуто та перевірено в присутності Сторін. Предмет лізингу
передано у належному стані, технічно справний, зовнішні пошкодження відсутні,
заперечення чи зауваження у Сторін відсутні.
Лізингоодержувач не має зауважень щодо якості, комплектності та відповідності
Предмета лізингу Специфікації. Доопрацювання та ремонт Предмета лізингу не потрібні.
3. Разом з Предметом лізингу передано додаткове обладнання/приналежності:
_______________________________________________________________________________.
4. Цей акт складено у двох примірниках по одному для кожної зі Сторін, що її
підписали.

Від Лізингодавця:

Від Лізингоодержувача:

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)
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Додаток № 4
до Договору лізингу № ФЛ-______-________
до Генерального договору фінансового
лізингу №____від «___» __________ 20___ р.
ФОРМА АКТУ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ДОКУМЕНТІВ ТА
ОБЛАДНАННЯ/ПРИНАЛЕЖНОСТЕЙ
Акт приймання-передачі документів та обладнання/приналежностей
Додаток № 4/ФЛ- ___-_____
від «___»____________ 20__ р.

м. Київ

Лізингодавець ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СУЗІР’Я ФІНАНС», в особі ___________, який діє на підставі _________________, та
Лізингоодержувач _________________________, в особі __________________, який діє
на підставі _______________, надалі разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо –
«Сторона», уклали цей Акт приймання-передачі документів та обладнання/приналежностей
до Договору фінансового лізингу від __________ року № ___________ про наступне:
1. Лізингодавець передав, а Лізингоодержувач прийняв наступні документи та
обладнання/приналежності до Предмета лізингу:
№ п/п

Найменування переданих документів та обладнання

Кількість

1
2
….
2. Цей акт складено у двох примірниках по одному для кожної зі Сторін.
3. Документи та/або обладнання/приналежності у відповідності до Договору
фінансового лізингу від __________ року № ___________ передані у повному обсязі та у
належному
стані,
заперечення
чи
зауваження
до
документів
та/або
обладнання/приналежностей у Сторін відсутні.
Від Лізингодавця:

Від Лізингоодержувача:

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)
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Додаток № 5
до Договору лізингу № ФЛ-______-________
до Генерального договору фінансового
лізингу №____від «___» __________ 20___ р.
ФОРМА АКТУ ОГЛЯДУ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ
АКТ
огляду технічного стану Предмета лізингу та обладнання/приналежностей до нього
станом на «__»___________ 20___ р.
Додаток № 5/ФЛ- ___-_____
від «___»____________ 20__ р.

м. Київ

1. Найменування Предмета лізингу та/або обладнання/приналежностей до нього:
_______________________________________________________________________________.
2. Договір фінансового лізингу від ___________ року № ____________.
3. Адреса місцезнаходження Предмета лізингу та/або обладнання/приналежностей до
нього: _________________________________________________________________________.
4. Виконання запланованих та позапланових робіт по утриманню Предмета лізингу
та/або обладнання/приналежностей до нього:
п/п

Найменування об’єкта

Виконані роботи

Примітка для графи «Виконані роботи»
1 – Поточний ремонт*
2 – Капітальний ремонт*
3 – Наявні недоліки/дефекти (вказати які/причини/строки усунення)*
4 – Недоліки/дефекти не було усунено Лізингоодержувачем у встановлений строк*
Наявність пошкоджень Предмет лізингу (факт усунення пошкодження*):
1 __________________
…
*надати документи, що підтверджують факт виконання цих робіт.
5. Огляд технічного стану проведено та цей Акт складено у присутності
_______________________________________________________________________________.
Виконавець: _________________________
(посада, П.І.П., підпис)
Акт огляду технічного стану затверджено:
Від Лізингодавця:

Від Лізингоодержувача:

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)
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Додаток № 6
до Договору лізингу № ФЛ-______-________ до
Генерального договору фінансового лізингу
№____від «___» __________ 20___ р.
ФОРМА АКТА ПРО ПОВНЕ ВИКОНАННЯ СТОРОНАМИ СВОЇХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА
ДОГОВОРОМ ЛІЗИНГУ
Акт про повне виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором лізингу
Додаток № 6/ФЛ- ___-_____
від «___»____________ 20__ р.

м. Київ

Лізингодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІНАНС», в особі ______________, який діє на підставі __________________, та

«СУЗІР’Я

Лізингоодержувач _________________________, в особі __________________, який діє на підставі
_______________, надалі разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо – «Сторона», уклали цей Акт про
повне виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором фінансового лізингу від __________ року
№ ___________ про наступне:
1. Лізингоодержувач належним чином виконав умови Договору фінансового лізингу від
_______________ № ________________.
2. Лізингодавець не має претензій до Лізингоодержувача по сплаті лізингових платежів та будьяких інших платежів, передбачених Генеральним договором та/або Договором лізингу.
3. На момент підписання цього Акта Лізингодавець передав Лізингоодержувачу всі документи на
Предмет лізингу та обладнання/приналежності до нього, які,необхідні Лізингоодержувачу для наступної
державної реєстрації Предмета лізингу та обладнання приналежностей до нього (у разі, якщо державна
реєстрація є необхідною умовою набуття права власності).
4. З моменту підписання цього Акта до Лізингоодержувача переходить право власності на Предмет
лізингу та обладнання/приналежності до нього по Договору фінансового лізингу від ___________ №
________________.
5. Предмет лізингу та обладнання/приналежності до нього, що передаються у власність
Лізингоодержувача:
№ п/п
1

Найменування

Кількість (одиниць)

Назва об’єкта:
Місцезнаходження:

….
6. Підписанням цього Акта Лізингоодержувач підтверджує, що не має претензій до Лізингодавця
щодо якості, кількості, комплектності, стану чи інших характеристик Предмета лізингу та
обладнання/приналежності до нього.
7. З моменту підписання цього Акта Сторонами, Договір фінансового лізингу від ___________ №
________________ вважається припиненим.
8. Цей Акт складено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, що його підписали.
Підписи Сторін:
Від Лізингодавця:

Від Лізингоодержувача:

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)
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Додаток № 7
до Договору лізингу № ФЛ-______-________
до Генерального договору фінансового
лізингу №____від «___» __________ 20___ р.
ФОРМА АКТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ З ЛІЗИНГУ
Акт приймання-передачі з лізингу
Додаток № 7/ФЛ- ___-_____
від «___»____________ 20__ р.

м. Київ

Лізингодавець: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«СУЗІР’Я ФІНАНС», в особі ______________, який діє на підставі __________________, та
Лізингоодержувач _________________________, в особі __________________, який діє
на підставі _______________, надалі разом іменовані – «Сторони», а кожна окремо –
«Сторона», уклали цей Акт приймання-передачі з лізингу за Договором фінансового лізингу
від __________ року № ___________ про наступне:
1.

Лізингодавець

прийняв від Лізингоодержувача Предмет лізингу та
обладнання/приналежності до нього, що були передані останньому на умовах Договору
фінансового лізингу від __________ року № ___________.
2. Предмет лізингу та обладнання/приналежності до нього оглянуто та перевірено в
присутності Сторін.
Предмет лізингу та обладнання/приналежності до нього технічно
(справні/несправні). Зовнішні пошкодження __________ (наявні/відсутні).

__________

Знос Предмета лізингу та обладнання/приналежностей до нього ______________
(допустимий/недопустимий) відповідно до строку фактичного використання.
Лізингодавець ________________ (має/немає) претензій до стану Предмета лізингу та
обладнання/приналежностей до нього.
3. Лізингові платежі по Договору лізингу сплачені в __________ (повному/не повному)
обсязі. Заборгованість по Договору лізингу (відсутня/становить)_______________________.
4. З Предметом лізингу передано наступне обладнання/приналежності до нього
_______________________________________________________________________________.
5. Цей Акт складено у двох примірниках по одному для кожної із Сторін, що його
підписали.
Підписи Сторін:
Від Лізингодавця:

Від Лізингоодержувача:

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)

_______________________________________
(посада, П.І.П., підпис, М.П.)
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