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ioeoBtlp1':
ulodo пidzоtповкu dozoBopy-спtta ocHoBi Прuчiрltоzо
Пояснення
-цu пiОс,лtсtвi llцlе )K,l lц'l1
кСФ>
ТОВ
iвробiпtttuкll-ч
пусmi zрuфч зuпr,tвнкlкlmьсi
чuном поdанчх Л iзuнеооdержувачем dоку-менmiв,пtа у кiнцi tпексtпу
do?olip мас пidпuсуваmuсь сmор()на\lч на кожнiй сmорiнцi
mi:tbKu
пiDпuсусmься
у к,iнцi mексmу у
dozoBopy у реквiзumЬ сmорiн, ,Щлi вuпаdкiв, яitцо Oozt,lBip
часmuну
скрiпllену
на
прону,мерованнuй mа проulнурованuй,
;;;;;;;;r;."piH, mо doziBip мас буmчс,чуэкiа
.llicmumb
яку
вiо.viпlкою пр() Ki.,lbKicmb cmopiHoK,
haHyp), мас бупlч HaK.le1-|ra non"poio
_з^
пtollilt,
С
c*pii.t, n uй do*y-,nettпt, п idпuco,tt пtа tlсча пкокl
tз зuспltлсувuнttяч парчтtепtрitt _Dвохсl1l0роllllь(),-()
у вuпаdку Оруку mексп у doztlBopy
D d,lя :]])учнl)L,пli
(lпо:lя), OoK,y-ueHttty
-<О,lеркаlьнuй
t)pyKy, бажано uu*opu"orooybon,u Qхлр,uапt
-

прочumання doKy,uettnly.
- пiс,пя вuбору необхidно,эо
i)ля meKcmiB, якi HaBei)eHi у,Ц,оэоворi як Bapiaлmu вuбору
, об'скmа лiзuнzу, зайвuй mексm
варiанmу, якuй' пi,iiidхооumо d; ;;,;;;;,ь;"' ЛiэuizооDержувача

вudааяеmьсяраЗомЗкомеНmарЯцч,mаmексmомвudiltенt+uсuнiмшрuфmом.НЕdопускасmься
dBox версiй оdноzо
уо;оОоrrоrrhlidпuсусmъся з .Пi.luнеооdержувачем
наявносmi у dozoBopi,
mо?о эlс пункmу.
,Щ ozoBop

u lpy

ку юtп ься :

Дriаl, Vеrdапа, Таhоmа, Times
вuкорuсmuнняч tпрuфmу, чорно?о Ko-|lbopy, zарнiпурч
Rопоп; ке?]lя не .uенulе l 1 dpyKapcbKux пункmiв"

-

Neyy

й

"*uй

-з

з

мiжряоковtьч iHmepBalo,u

не ,uetttue oduHapH,,lt,:

, нап iвэкuрнlLu Haкpec.leчHяlu, :
Вidповidно dеякuй mексm у dozoBopi вudiленuй ж,LlpHu|l tuрuфmом,

Гiперпосulаttняс).lяс.чекпlроннtliверсii'оо?оворуОопускасmьсяltuкlаdапtuсuнi'л'tкольr.lро.u
ч]рuфпlу
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,з однiеТ сторони,
цо дiс на пiдставi
;;;й";;
та

Фоп/ пБ,

cmopoHtl/
(вказаmч наiс,,tенування, idенmuфiкацiйнuй Kod mа мiсцезнсlхоdження
/.проэtсuвання,
серiя mа nur"p no-riop^y,,-Kurrl mа'колч вudанuй, мiсце рессmрацii
карmкч ппаmнuка поdаtпку') (нмалi_ iменуеться

i"*'rpiiirri

номер Ьбзiковоi

Лiзин гоодерясувач) в

на пiдставi

---

особi

(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по.батьковi]]
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з
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a

dozoBopy: ..
Полснення u1ooo пidzоrrrовкч dozoBopy на ocHoBi Пpu'l'tipHozo
чuнолl поdанtм Лiзuнzооdерсrувачем Dокуменmiв,,

кiнцi mексmу
мас пiёпuсуваmuсь сmороналlч на коэtснiй сmорiнцi mа у
mексmу у
кiнцi
miлькu
jni вuпаDкiв, яitцо dozoBip пidпuсусmься
у
у реквiзumЬ ,ropir.
часmuну
на
скрiплену
mа проuлнурованuй,

-

dozonip

dozoBopy

;;;;;;;;-;;"piH,

mо dоzЙiр мае буmч пронумеров.аннuй

кiлькiсmь cmopiHo<, яку мiсmumь
(ulHyp), мае буmч накпе|на ninipob сщ,эriа _i вid,мimкою про
'iipiiirnua
аu|^у""енm, пidпuсо,ч ;а печаmкою CmopiH,
л_..ч_ll1.\

парамеmрiв
_с)вохсlпороllн:|:::
у вuпаdку dpyKy mексп у dоzовору iз заспосуваннltм
0м зручносп1l
dpyKy, бахано uu*opur.ouybo.u формаm оiоля, dоку-uенtпу -<Dзеркаttьнuй>

прочumання dокуменmу.
вuбору - пiсм вuбору необхidноео
dля пексmiв, якi навеёенi у,щоzоворi як BapiaHmu
mексm
d;' -;;;i;;ль;; ЛiзuЬооdерэюувача , об'сюпа лiзuнzу, зайвuй
BapiaHmy,
"*uй--п,i.ёrоdumо
*din""* cuHiM uлрuфmом, НЕ ёопускаеmься
вuоаляеmься раЗОМ З Koшeлmop".i *о mексmом
з Лiзuнzооdерэrувачем Овох Bepciit оdноzо й
нмвносmi у dоzоворi, якuй у;;ёасmься/пidпuсуеmъся
mоzо

Jr

пункmу.

loeoBopu dрукуюtпься:

-

zapHimypu
з вuкорuсmонняч ulрuфmу, чорно?о кольору,

Дriаl, Vеrdапа, Таhоmа, Times

t Dрукарськw пункmiв"
- з мiэtсряёковtlм iнпервалом не MeHlue оёuнарноео:

New Rоmап; кеzля He'MeHlae l

- напiвэюuрнttм накре сле

ння,J,l, :

tлlрuфmом,
Вidповiёно dеякuй пексm у dozoBopi вudiленuй эlcupHlL|l

dопускасmься Butcltadamu cuHlu кольором
Гiперпосчлання dля e:teKmpoHHoi Bepcii ёо2овору

шрuфtlу

ПРИМIРНИЙ ДОГОВIР ФIНАНСОВОГО ЛIЗИНГУ
,,

м. КиiЪ

DoKY

ТоВАРисТВоЗоБМЕжЕноюВЦПоВЦАльнIсТю(сУЗРя

с платником
ФIнднс), iдентифiкачiйний код за ещрпоу:_, м iсцезнаходження:_,
податку на додану BapTicTb (налалi
податку на приб}ток на загальних пiдсr,авах, не е платником
однiст сторониl
'Лi.п"rоочu"чь) в особi
що дiс на пiдставi _,з
-

;;;й";;
Та

idенmuфiкацiйнuй Kod mа мiсцезнахоdження сtпоронtl/
kказаmч на п,lенування,-Kllьl
mа'колч BudaHuit, !пi,ц",p"":,!|!i' /,.п!л3::":*о
ФОП/ ПБ, серiя mа nur"p no-,iop^y,
поdаmry'1 (нмалt lмену€ться
;;*'r;;;;r;r; номер Ьбliковоi карmкч п|lаmнuка
посаду, прiзвище, iм'я, по. батьковj]] 1о oi'
Лiзпнгоодерясувач) в
в
Йuiреностi, положення, тощо) з iншоi сторони,
(вказати,
пiдставi

на

особi-(вказати

--

",б,у,

oKPeY: - "Сторона", укла"lи цей Договiр
подаJIьшому разом iменуються "Сторони'll а rtожна
лiзингу) про насryпне:
t"чд-i iменусгьЁя -,Щоговiр, ,Щоговiр фiнансового

;;;;;;;;;".у

l.

rрЕдмЕт договору

власнiсть i перелас
даним flоговором Лiзингодавець набувас у _
з
y"ouu* фiнансового лiзинry в платне володiння та користування
лiзингоодержува"у
лiзинry,
;;;;;;;;;i;i MailHo"u(далi - оф;-; лiзингу, Прелмет лiзингу, предмет фiнансового

1.I. 3а

встановлених ЛiзингоодержуВаЧеМ Та ВИЗНаЧеНИХ
оir"ir"Ь"ого лiзинry), вiдповiдно до
та умов,.а Лiзингоодержувач зобов'язуеться
Доочi*у Nчl до .Щоrовору спечифiкачiй
у'прЙ""r""ОО'a*'
даного
лiзинry та.ппч.,у"й лiзинговi та iншi платежi вiдповiдно до умов

обЙ

,Щоговору.

за ,Щоговором
метою виконання Лiзингоодержувачем своiх зобов'язань
авансовий
Лiзингодавцкl
qi"a""ouo.o лiзинry, Лiзингl;;й*у*- зобовiязаний. сплатити
фiнанСОвОГО
платiж не пiзнiше дати у*Йi"Й ,Щоговору вiдповiдно до умов !оговору

1.1.1. З

лiзинry.

а е скпадовою частиною
iвансо"ий платiж не е змученими коштами Лiзингодавця,
BapTicTb Об'скга
вiдшкодовують
лiзингових платежiвза До."Йр"лi qi"u""o"o.o лiзинry, що
лiзинry.
\.2,

в,Щолатку l до цього
об'сктом лiiзингу за даним договором с майно, зазначене

становить
Щоговору. BapTicTb Об'скта лiзингу

@

l.J. l lu(;rачilJlDпи

грн. без

П!В.
€:

Й. Сrр* пЬ"".у--мiсячЬ

1.4.1.TepMiH корисryвання J{iз"пгоодержувачем Об'сктом ":.1j"__1:p:,j]::::? t
Сторонами Дкту прийому-передач
зазна*ен"й у n. t.+. i' починасться , да,r" пiдrr"aп"ня
може бути менше ОДНО'О
|О*У_, л. .._
ob;l*ru ni."*.y (додаток лъз), але в буль_якому разi не
скориставшись правом вlльного
1.5. Лiзингоодержувач самостiйно на свiй ризик,
<Пролавечь>),
(далi
oO"pu. ОЪl.*. ni'"n'y та продавця (постачальника)
""Оору,вибором Пролавчя, вартiстю Об'екта лiзингу,
Вiдповiдальнiсть за ризики, пй'",uпi
cBoii зобов'язань за ,Щоговором
невиконанням або неналежним виконанням Продавчем

i

;;;i;;t-;р;;;Ы/поста"п"/*о"iсii

-

з
Об'скта лiзингу, ризики, пов'язанi
збитками,

на об'ект лiзинry, будь-якими
ням npu,u
"nu,no"i
невiдповiдн icTto Об'скта
втатами, упущеною u".одо., технiчним станом, несправнiстю,
Лiзингоолержувача таlабо TpeTix

оспорюванням/невизнан

лiзинry чiляМ його використання, що мож}тЬ виникнути у
несе Лiзингоодержувач.
осiб,
"- '' 'i;.i,
п. 1.5. даного договору,
nper"n.ii та./або вимоги щодо обставин передбачених
(Постачальнику),
Лiзингоодержувач пред'являс безпосередньо Пролавчю
';t бУль_яка з обставин не звiльняс ЛiзингочaеlжУ:lЧ1:l:.1"*"о'о виконання
оплату лiзингових платежlв,
ним cBoi! зобов-'язЬнь за,Щоговором, включаючи
j],ol.ouopy
пiлтверлжус, *о ,.*l",_"*
гоодержувач
iзин
Л
1.5.2. Укладання" uoo.o
9:л.,.*,ч
а також технlчний стан та
лiзингу,
до.об'скта
висувас
BiH
якi
вимогам.
лiзинry вiлповiлас
Лiзингоолержувача та
;;;;;;";;r;й Об'скта лiзингу nouni"rlo вiдповiлають вимогам
вiдповiдае перел Лiзингоодержувачем за
oilo"..o au*."ioaBcTBa Украiни, ЛiзингодавецЬ не
буль-якУ вимоry щодо повернення Об'скта лiзингу,
технiчнi або iншi дефекти
1.6. Сторони погоджуються, rrro буль-якi несправностi,
Об'екта лiзинry, е ри:иком
ОО'.*ruli*п.у,виявленi ni.n" пiдп""uпп' Акту прийому-перелачi зв'язку з вищевказаними
Л;;;;;";.р*i;ача, Лiзингодавець не несе жодних витат у Лiзингоодержувачал вiд
n"
несправностями. Tu*i п""прi,'пЙi або лефек,и
"i'n"n"lo'"
включаючи оплаry лlзингових
за
gво'iх
зобов'язань
,щоговором,
нiллежного виконання ним
звертатися д:.продчця з вимогами щодо
платежiв. Лiзингоодержувач мас право самостiйно
недолlкlв тоцо,
, безоплатного усунення
якостi, комплект"ос"| cnpau"oc,i- -ль""гоол"р*у,u""*
за цим Договором (з
зобов'язань
1.7. Належне ,"*o*u"*"
забезпечення,
забезпечуватися --.........----- (эазночumu вud
урilхуванням Bcix змiн) може

"'" П;;;"й

Hanpu{,luo. порукою),
2.

лIзинговI тА rншI плАтЕжt. порядок розрАхункIв

здiйснювати в
платежi за ,Щоговором' Лi,""l-ооо"р*увач зобов'язаний
перерахування грошових коштiв на поточний
нацiональнiй валютi Украiни (гривнi) шляхом
2.1.

Bci

Лiзингодавця'
Z,l.|. ,Що лiзингових платеrкiв

рахунок

належать: платежl, щ(э вiдшкодовують BapTicTb Об'екry
об,скгом лiзинry (далi _ винагорода
лiзингодавцю за користуван]_|я
'витiат

ni."nry,

"п"чrорЬда
Лiзинголавця, пов'язаних зi страхуванням
з u,o,*ooy,un""
Лiзингодавця),
'da;.-d-;;;;,y,платежl
пов'язанi з
платежi з uiд.-кодуван"" iнших зитрат Лiзингодавця, що
виникн)ти
У
аJIе що можуть
цього.Щоговору (в т.ч. не зазначенi в .Щоговорi,

""*о"Йr"" при виконаннi.Щоговору)
Лiзингодавця
J\b2 Графiк внесення
2.2. Лiзинговi *ure*i ,u пЬЬ"до* ix сплати згiдно з Додатком
в
сбе:
лiзингйх платежiв (лалi - Графiк платежiв) вк,rючають
Об'скry фiнансового лiзинry;
авансовий платiж, що вiдшкодовус частину BapTocTi
- платiж, що вiдшкодовус частину BapTocTi Об'сr,та фiнансового лiзингу:
- винагороду Лiзингодйця *op"ciy"u"", Об'сктом фiнансового лiзингу в розмtрl

-

'pi"n"* вiл суми'"залишку

невiдшкодованоI частини BapTocтi Об'екту

фiнансового лiзингу;
-iи
з uiдшкодуванн"
- платежi

витрат Лiзинголавця, в тому числi стрмових витрат
(залишrтги у разi необхiдностi);
- iншi складовi, що безпосеред""о no,'",u"i з виконанням договору фiнансового
лiзинry та передбаченi таким ,Щоговором,
грн,
складас _
Заrа,,,ьна су"а пiзингових платежiв на дату укладання ,Щоговору,
платежi незалежно вiд
2.3. Лiзингоодержувач зобов'язаний оплачувати лiзинговi
на оплату можуть
u"aru*""n" paxyHKi" Лia"п.од"'ц"", У разi необкiдностi ракунки
елеюроннi засоби
iншi
через
чи
надаватися Лiзинюдавцем на e-mail Лiзингоодержувача

комунiкаuii.

л л...ллбuй платiж
_"aTiv vу cyMi
Авансовий
2.4. лiзингоодеРжувач зобов'язаний сплатrrги Лiзингодавrцо
,.
lапа\,
грн не ;iз;iше дати _(зазначuпu
Об'ектом лiзинry
корисryвання
за
винагороди
2.5. Сплата Лiзингоодержувачем
платежiв, при цьому 8lдсотки
здiйснюсгьсЯ вiдповiднО п.2.2 у склалi лiзингових
BapTocTi об'скта лiзинry за
частини
r-"'16д цgзiдшколованоI
розраховуються nu *оо"пп"й
кiлькiсть лнiв у poui),
методом "факт/факт" tOa*"u"l *ио*iсть днiв у мiсячi, фактична
злiйснюсгься щомiсяця в останнiй
Нарахування вiдсоткiв.ч *й"l,у,ч""" об'сктом лiзинry
деньмiсяцятаВкЛючаетьсяУлiзинговииплатiжУмiсяЦiнасryпномУзамiсяцемнарахуванНя

згiдно

Графiк внесення лiзингових платежlв,
Об'екгом лiзингу зазначена
Винагорода

з .щодатком J\{Ъ2

2.5.1.

.;;;;;;;";;

t Лол,ажl.УZ;,,11,

припушеннi. що лоювlр
лiзип.Ь""r платеrкiВ базуючись
передбаченого
умовами цього
"n"""n"' дiйсним протягом строку., дiт,
змишасться
на
умовах та у строки,
та що Сторони виконають своi зобов'язання

на

логовору
визначенi в цьому,Щоговорi,
надходження
2.6, .Щатою здiйснення лiзингового плате}ry вважаеться дата фактичного лiзингового
буль-якого
оплати
Якщо
дата
коштiв на банкiвський рахунок Лiзинголавця,
або iнший) день, то датою оrшати
святковий
(вихiдний,
неробо""й
на
платежу припадае
за ним робочий день,
такого лiзингового платежу вважаеться наступний
виплачувати Лiзингодавцю лlзинговl
право
достроково
мае
2.7. Лiзингоодержувач
з Лiзингодавцем, 1l11о.,l.лп11:."п""""
платежi лише за умови n"","o,oгo узгодження
останнього не пiзнiше нiж за 30
адресу
вiдповiдного листа (повiдомлення) на юридичну
У цьому
*"p,ouol.o ni,"",o"ol.o nnu,"",y за Графiком платежiв,
(трилчять) лнiв до our"
платежiв,
Графiк
змiнено
булЬ
"nnu,"
,пiй
u
пазi Стопони пiдписують ,ооu,*оЪу угоду до.Щоговор1,
може бути менше одного року,
У буль-якомУ разl TepMtH. *op".,yuu"n' oб',.кт:Y,J]].i:,iy не
з Лiзингодавцем,
Bci достроково сплаченl лiзинговi платежi, здiйсненi без узгодження
чергового платежу в день настання строку його
зараховуються в рахунок оплати вiдповiдного
ypu*yuun""" черговостi, i:ryi!1::T]
оплати згiдно з Графiком платежiв за,Щоговором,,
як зайво перерахованl
п.2.8. ,щоговору або повертаються на рахунок Лiзингоотримувача

,

кошти.

Сторони. узголь'lи
2.8. При надходженнi лiзингових платежiв вiд Л iзингоолержувача
cBoix грошових зобов'язань за
наступну черговiсть виконання Лiзингоодержувачем

.Щоговором:
l

.

2.

за порушення зобов'язань за
оплата сум штрафних санкчiй, дкi пiдлягають сплатi
.Щоговором;

понесених Лiзингодавцем та
оплата сум компенсацii витрат, стахових платеrкiв,
не вiдшкодованих Лiзингоодержувачем у разi

iх HаяBHocTi;

винагороди Лiзингодавця;
оплата простроченот заборг;ваностi з нарахованоi
з нарахованого лiзингового платежу, шо

3.
4.

оплата простроченот забьргованостi
вiдшкодовус BapTicTb Об'скга лiзинry;
Лiзингодавчя;
5. огtltата потЪчноi заборгованостi з нарахованоТ винагороди
платежу, шо
лiзингового
з
tlарахованого
6. оплата поточноТ ,ubopl.oua"oc,i
вiдшкодовус BapTicTb Об'скта лiзи нгу,
кожного *,"u],,
2.9. ,Щата оплати ,ia"nl.ouot.o платежу не пiзнiше l5 числа
___,_л__.лл.,.
якогось вц_шкодування,
Лiзингодавця
вiд
2.10. Лiзингоодержувач не ма€ права вимагати
за .Щоювором у разl пер,ерви в
оплати або зменшення суми лiзингових платежiв
"iд"rро,i*" ОЬ'скта лiзингу (в тому числi пошкодження Об'екта лiзинry), що виникла пlсля
незапежно вiд причин виникнення такоi
"*.riyar""li
пiдписання Акry прийому-перела"iьб'с*,а лiзинry,
лержавних (iнших компегентнr_rх).органiв.
;;;;;:;;;;r,""Jni u"чъпiдойй (бе.дiяпь"остi)
лiзингових платежtв може
2.1l.Y перiод TepMrHy лii Дого,ору загальний розмiр Лiзинголавця,
в тому числl
витрат
aбinor-yru.""" (iнде*ayuur"a,) " u"пuд*ui збiльшення
обов'язкових
iнших
та
зборiв
sведення нових таlабо збiльшення розмiру iснуючих_податкiв,
Також
розмiр лiзингових
Об'екта лiзингу,
платежiв, змiни умов t",.".,"p"bl'"j "pu*yuu,",
(в т,ч,
Лiзlнгодавlц
y"ou фiнансування крелитором
платежiв може збiльшуват""" уЪu-,i i"in"
plk,
не частiше одного разу на
прочентноi ставки за користування кредитом), але
цьомУ Договорi, Сторони укладають
2.12.У разi настаннЯ подiй, зазначеНих
до пiдписання Акry прийманняплатежiв
Додчriоuу у.JЫ npo."i"y po,iipy лiзинговйх
2,Il, цього ,Щоговору, розмiр
перелачi Об'скта лiзингу, а при подiях зазна"ен"*
оплати лiзингових платежiв за [оговором
лiзингових платежiв, а також дата нарахування та
якч Лiзингодавець направляс на
змiнюютьсЯ шляхом укJIадаНпя СторонамИ .ЩодатковоI угоДи
про зviну Графiку
алресу м iсчезнаходкення\ресстрачiТ Л i,,"",ooo"p,nl"u11. 1оuiлЬ",ення
зviни та 2 (лва1 примiрники .Додатковоi
платежiВ за .Ц,оговороМ ,,, ,u'"u"""n," пiдстав длЯ
платежiв (дати укладання
;;;;;;; lЪ ?o"*ril робо""Х днiв до дати збiльшення розмiру

у

] l

,Цолатковоi'

2.12.1

уголи),
У

лlзинго вих платежiв (дата укладання
разi, якщо ло лати збiльшення розмlру
примiрник ,Д,олатковоi уголи,
Лiзингоодержувач не поверне

:.:опIY"й

,Щодатковоi угоди)

-Така
вва)каетЬся.цоДодаткоВаугодuпiдп"."*чврлакчii.наланiй(вiдправленiй)Лзингодавчем.t
.Ц,одаткова
-"""o"ri до'ДJо"орУ . оur",'.u.*ачеНоi в ,ЩолатковiЙ уголi.
для
обов'язковою
с
та
""ОrЙ.
частиною
flоговору
""r,
невiд'емною
уr"о" "p"Ъ"i"y Графiку платежiв'i
виконання Лiзингоодержувачем,

2.|z.2

доставкою,

з

витрат, пов'язаних
У p*i "r"r*""""" у Лiзингодавця буд_ь-яких додаткових
технiчних оглядiв/контролiв
передачею, р".",р"чi",,р"вЙенням"обов'язкових

додаткових податкiв вiдповiдно до
Об'скта лiзингу тощо, в т.ч. зi сплатою Лiзингодавцем
штрафних санкцiй за неналежне
iоЙпоuоrо колексу УкраТни, а також будь-яких.
( i, як
п i,r дiк, iнш их статей l tbot оflоговор1
використання Об'скта л iзи нг1. ,u , и "' ы,п*"Ъть
зобов'язаний компенсувати
правило, носять одноразовий характер), Л iзингоодержувач
(п'яти} банкiвСЬкиХ ДНiВ З МОМеНТУ _ _:,":]:"-'
лiзингодавцю так| витрати nporrro" 5
копiй докумен.тiв, що пiлтверлжують TaKl витати,
ЛiзингодавцеМ письмовоiвимоги та надання
пidляzае опоdаmlуванню П,ЩВ,
Прч цьому у разi колч колпенсацiя maа,Lr MatпeJKiB,
,;i;r;;йй";i-r*оuу,
io*i *оmеэкi,.збLцьшенi на суму п,щв. (зшuшumu
варmiспtь)
зupu'"',pyuou," п:lаmнuко,ч поDапlку на dоdану
у разi якulо ЛiзuпrоОоurцо
передав
лiзингоодержувач
якiй
особою,
2.1i.Y разi вчинення Л iзингЬодерlкувачем чи
зобов'язусться:
гоодер}ryвач
Л
iзин
порушень,
право використап"" оО'a*.у ni,"n'y, Ъуо,-,*"*
про факт поруШень ШЛЯХОМ
о повiдомити (впродовж 3_х робочих лнiв) Лiзинголавчя
на офiчiйну електронну алресу Лiзингодавuя;
направленняiнфор"uчiЙ"оrо поuiдомленпя
' . сuмосriйно здiйснювати оплату штрафних санкчiй за порушення;
електронний платiжний
. направити на офiuiйну- елекгрьп"у *р'"у Лiзингодавця
n,"iunjii npo onnu,y штрафних санкчiй,
документ або якiснускан-копlо,unoi
CTopiH уклалення ,Щоговор1
2.1.Якщо згiдно чинного законодавства чи за згодою
несе Лiзингоо,rержl вач,
витрати
TaKi
вимагатиме витрат найого нотарiальне посвiдчення,

лiiuiiiiiiin

3.

рЕ€стрАцlя

I

пЕрЕдАчл оБ,€ктА лIзингу
(якщо така мас здiйснюватись) злiйснюсгьсr

3.1. .Щержавна ресстраuiя Об'скта лiзинry
Лiзингодавець зобов'язаний пер€lати
на iм'я ЛiзингоДчuч" .u pu*]b* Лi'""r.оод"рЫuача,
Об'скТ лiЗИнГУ,
Лiзингоодержувачу вже заресстрований

._л _л..л_,.iлft
пл прпе,lа
пер:ачt 1
готовнiсть до
про
3.1.1.Лiзингодав"цо .nobiutu' Лiзингоодержувача(одного)
з t|or|eнD
:lня
l
робочого
uorooi""" i *bp""ryuunn" Об],*,u ni,"nl.y npn"r.o"

Об'скта лiзинry вiд Продавця шляхом направJIення

фактичного отримання Лiзингодавцем
через iншi iнформачiйнi Hocii
вiдповiдного повiдомлення по елекгроннiй поштi або
вiд Лiзингодавця
з.2. Лiзингоодер*у"ач .обоu'язuний прийняти Об'скт лiзинry
Лiзингодавця повiдомлення про
nporrao" i 1олного1 робо,rоrо дня з моменry отримання вiд
вiдправлене по електроннiй п9чтi
готовнiсть об,сюа лiзинry до ,iр"дu"i,r*" "о*" оуr"
"бо
-.oponu""
Дкту прийому-перелачi Об'скга
i"ОЙ"чiИ"i HbciT, шляхоМ пiдписання
iтехнiчнi документи,
лiзинry, одночасно з яким передаються ресстрачiйнi
Об'скта лiзингу, який вiдповiдас
прийняття
вiд
вiд"оЬпт"""
Лiзингоодержувч,,

;;;;;."l

"" "о*.

технiчнимхарактеристикам, викJIаденим у Договорi,
в лiзинг оформлясгься шляхом
3.2.1, Приймання лiзингоодержувачем Об'скта лiзингу
справнiсть та належний стан об'скта
скJrадання Акry приймання-п.рaоч"i,'u.tо пiдтверджус

встановлених
вiдповiднiеть Об'скта лiзинry TexHiKo-eKoHoM iчним показникам,
перелiк
мiстить
також
а
лiзингу,
Л iзингоолержува"a" ,u y"ouu' Договору фiнансовогол
лiзингу,
з об'сктом
переданоТ JiiзЙнГоодержувачу документачiТ, пов'язаноТ
комплект ключiв вiд об'скта
взасмозамiнний
один
погодили,
що
При uboMy Сторони
лiзинry (dанuй абзац
nb"".y " .чi".i.ться' у Лiзингодавця протягом всього TepMiHy
в разi необхidносtпi),
зазначаеmься
---- "
лiзинry до
пiдписанп" CiopoHa"" Дкry прийому-передачi Об'скта
i
об'скюм
вол_одiнням
та
"о"""ф
користуванням
лiзингоодержувача переходять yci рпзик", пов'язанi з
збереження,
за
ризик
;;;;, ?"' "Ь"у "rЁпi, аJIе не обмех<уючись, вiдповiдальнiсть
лiзингу,
Об'екта
ризик
випадкового знищення, втрати або випадкового пошкоджевня
повну
чивiльно-правову
несе
Л
iзингоодержувач
допущення помилки при ексIlлуатацiТ),
вiдшкодовус в повному обсязi
iй,iо]й-""i"* перел iреriми особами за його використання,
n,
лiзинту]_u
збитки TpeTiM о"об"", ,чподi*i внаслiдок експлуатачiТ Об'екта
_]1",:,::
покривас Bcl витати
договором(- ами) стахування, Л iзи нгоодержувач
лiзингу, вiдповiдно до
Об'скта
""р.дО"ra"iИштаФнl санкцll). no"'",uni з викорисlанням
(вк,rючаючи
як mаксi чu d]п
лiзuнzу
чинного законоДавства б m,ч;|. пов'яэанi з вuкорuсmання|l об'екmа
(в
необхilносmi
;;;;;;;;;;" niio*upi, або ванmаuсiв з меmою оmраиання прuбуtпку разi

,iaЙ.у r

)

3а3нача€mьсЯ

пектностi, безоплатного усунення
3,3. Bci претензiТ та,/або вимоги щодо якостl та коN,п,
обслlrовуванrtя (у разi iх
та
гарантiйноrО
бчль-якиХ неспоавностеЙ та дефектiв. сервiсногО
прел,являс безпосередньо пролавчю згiдно з

;#;;;?) й:;Ё;;;;,}, "п'ьi"rооо.р,i.увач
Об'скта лiзинry,
Д"говору фiвлi-продажу/поставки/комiсiТ
""""***""
лiзингом та заресстроване
3.4. Сторони погодили, що майно може бри обтяжено

в

порядку, визначеному законодавством,
4.

ВИКОРИСТАННЯ ТА ТЕХНIЧНИЙ КОНТРОЛЬ ОБ,€КТЛ ЛIЗИНГУ

зобов'язаний використовувати
4.1. Протягом всього TepMiHy лiзинry Лiзин гоодержувач
Тх

гарантiйних умов (у разi
Об'ект лiзинry .u np"."".r"nnI", у uiопоulопо.ri_ло технiчних,
лiзингу,
наявностi), та iнструкчiй ПролавLrя (виробника) Об'скта
вдаватись
до забороненого використання
не
зобов'язаний
4,1.1лiзингоодержувач
Об'екта лiзинry.
не мас права
4.2. Без отримання письмовоТ згоди Лiзингодавця Л iзингоодержувач
пере,аавати Об'скr
(Ьивозити) Об'скт лiзингУ за межами територii Украiни,
овl_вати. Об'гкт
викорисr
особам,
tperiv
""*op"arouyrur"
r оiенлу. сублiзинl або за iншими договораvи
;i;Ь
*
Koнcтpy*,""nl
:,у.::"
nir"nry .u'п.uЙ"оu"" пр","u""нням, зазначеним в заявцi, _вносити
змlнювати
також
а
uaru"o-Iоuur" на Об'схт лiзинry буль-яке додаткове обладнання,
тюнiнгтощо) Об'скталiзингу. В бу,:ьвнутрiшнiй та зовнiшнiй u".п"лlуiо"у числi реклама,
змiни О6'скга лiзингу, якi не
якому випадкУ Bci невiд'емнilrБпiпlllЬппr, мЬдифiкацii або
;;;ыауr; "iддiпенi б.. ,ч"дu"п" шкоди Предмега Лiзингу, стають власнiстю Лiзингодавrrя
без жодноi компенсацiТ Л iзингоодержувачу,

уlЧ_.,.'"
4.3.Лiзингоодержувач зобов'язусться створити Лiзингодавцю
його експлlатачiТ- На
з
й
ознайомлення
умовами
лiзинф
Об'скта
Оaaп"р"r*ол"оrо oan"ry

безперешкодний ]осц п
вимогу Лiзингодавrц Лiзингоодер*у"ач зобоu'язаний забезпечити
здiйснюеться в робочий чт rB
;ffi;i";ffi;;ъ;;;;;;i;;"й;, i*.n.*ry"u""" (оглялу),чо
Л iзингоодержуuа"у. по електроннiй поurтi
пiдставi повiдомп""п, лir"п.оiuiu", вiдправленою
прове.lеfiнr
i;6ьрмачiипi носii попередньо за з (три) робочi лнi до дати
,r,rl
,riзинг_r,
Об'екrа
надання
у разi нео6*iдностi забезпечити
iнспекryвання, ,о"у
на]ати
також
а
"n",,i
"
повiдомленнi,
i"a""-ir"""""'t"rлялу)" "i"ue та час, зазначенi у вiлповiлному

;;;;;;,l;i

документи, пiдтверджуючi прведення" ремонтних робiт
оглядiв/обов'яз кового техн

iч

ного контролю.

та

У вuпаdtу змiнч adpecu пере(lувапня (базувuttttя1 ()б'скmа
зобов'язанu повidоJvumЧ про це Лiзuнzоdавця, проп,lяZом

обслуговування, технiчних
.чiзuнlу, .Пiзuttlооdерэtсvвач

3

(mрьох1 робочлл oHiB

(зазначаепься в разi необхiOносtпi ) .
4.4. ЛiзингоодеРжувач на вимоry ЛiзингоДавця надаС iнформаuiю про свiй фiнансовий
стан (в тому числi довiдки про наявнiсть/вiлсрнiсть заборгованостi Лiзингоодержувача за
iнформачiю
кредитами в банках таlабо за договорами лiзинry. для юридичних осiб
обов'язковоТ фiнансовоI звiтностi, про змiни в установчих документа.х, порушення справи про
банкрутство тощо), протягом 5 (п,яти) календарних днiв з дати направлення вiдповiдноi
вимоги, яка напраыIясться Лiзингоолержувачу поштою таlабо по електроннiй поштi чи через
iншi iнформачiйнi носii.

-

зобов'язаний протягоМ 3 (трьох) календарних днiв надати
iнформаuiю у письмовiйформi з додаванням пiдтверлжуючих локументiв щодо змiни адреси,
,*"фоrrпоaо номеру та алреси e-mail, а також щодо змiн в установчих документах (у тому
числi змiнУ нiIзви, основноГо напрямкУ дiяльностi, банкiвських реквiзитiвi щодо порушення
anpur" npo банкр5пство Л iзи нгоолержувача. прийняггя рiшення про припинення дiяльностi:
4.5. ЛiзингоолеРжувач

щодо на!iладення арешту на банкiвськi рахунки/активи Л iзингоолержувача.
4.6. Лiзингоодержувач зобов.язаний забезпечи,ги (]хорону. зберiгання

Об'скта фiнансового лiзингу та нести Bci витрати

,

пов'язанi

з

та cxopoHHicTb

експлуатачiею Об'екта

платежiв,
фiнансового лiзинry, у тому числi i сплата Bcix комунальних
5.

стрАхувАння

5.1. об'еrГ лiзинry, зазначений у .Щоговорi, обов'язково повинен бlти застрахований
протягом всього TepMiHy дii Щоговору.
обрапu оОuн iз варiанmiв
5.1 .l , Лiзингоотримувач зобов'язаний застрахувати Об'скт лiзинry не пiзнiше дати
приймання-передачi Об'сrга л iзи нгу.
5.1.2. Строк дiТ договору страхування

=-

Mic/poKiB.

5.1.3. Види страхуsання Об'екта лiзинry, умови страхування та стахова компавlя
додатково узгоджуються Сторонами.
5.1.4. Страхувальником за договором страхування Об'скry лiзингу с
Лiзингоотримувач. Вигодонабувачем по Bcix договtlрах страхування мас бути визначений

Лiзингодавець.

дбо

5.1.1. Страхування о6'екта лiзингу здiйснюсться Лiзингодавцем не пiзнiше дати
приймання-передачi Об'скта лiзингу.
Mic/poKiB.
5.1.2. Сmок дiТ договору страхування
5.1.3. Види страхування Об'скга лiзинry, умови страхування та сlрахова компанlя
додатково узгодкуються Сторонами.
З.1.4. Страхуuальником та вигодонабувачем за договором страхування Об'скту
лiзинry с Лiзингодавець,
5.1.5. Лiзингодавець вкJIючас суми страхових платежiв, що мають бути сплаченt
страховiй компанiТ до складу лiзингових платежiв, якi Лiзингоотримувач зобов'язаний

_

сплатr+ги згiдно п. 2.2, .Щоговору.

5.2. Териюрiя дi'i за укладеними договорами страхування е Украiна, за виключення
васелених пу"*riu, на територiI яких органи державнот влади тимчасово не злiйснюють своi
повноваження, а також розташованих на лiнii зiткнення та тимчасово окупованоТ територiТ
Украiни.
5.З. У разi настання з об'сtсгом лiзинry страхового випацку Лiзингоолержумч,
зобов'язаний негайно вжити Bcix заходiв щодо н;lлежного оформлення такого стрiлхового
випадку (В тому числi. але не обмеясуЮчись. повiдомити страхову компанiю про страховий
випадо; В строки, перелбаченi .Щоговором страхування), надати необхiднi локументн ллr
оплати стаховиком сlрахоsого вiдшкодування, а також негайно сповiстити про це
лiзингодавця протягом 48 (сорока восьми) годин з дати настання стахового Випадк_t.-,
5.4. В буль-якому випадку Лiзингоодержувач за власний рахунок та в повноrrч обсrri
зобов'язаний вiдшкодуватИ суму збиткiв Лiзингодавця у розмiрi франшизи по cщax),Banнlo
лiзинry та iншi збrгки, якi lle
ризикiв викрадення, втрати, загибелi i пошкодження Об'екга
вiдшкодованi Лiзингодавцю згiдно

з

5,5. Вiдшкодування збиткiв

логовором страхуsання.

та витат не

здiйснюсться, якщо Лiзингоолерхtувач

самостiйно здiйснив витрати щодо ремонту та вiдновлення Об'скга лiзинry до належного
стану.

з

об'екгом лiзинry та отримання
5.6,
разi настання стр{rхового випадку
спрямовус отримане
Лiзингодавець
вiдшкодування,
страхового
лiзингодавцем вiдповiдного
конструкгивноi
повноi
випмку
KpiM
лiзингу.
Об'скта
страхове вiлшколуваннЯ на вiдновлення
вi,lновлення
ньо
,l,tlя
не
достаl
вiдшко-l1вання
заiибелi об'скта лiзингу. Якщо страхового
випадку),
страхового
настання
був
(ло
який
стану,
до
Об'скга лiзингу до належного стану

В

вiдповiднi додатковi витрати несе Лiзингоодержувач.

5.7,

У

випадку необгрунтованоi вiдмови страховот компанii виплатити стахове

вiдшкодуваrrня Лiзинiодавець та Лiзингоодержувач зобов'язуються вжити необхiдних заходiв
щодо вирiшення спору в претензiйно-позовному порядку.
s.ti. якщо Об;ск. лiзи*ry не може буги вiдремонтований для норммьноI експлуатацii,

або був знищеНий (втрачений). Лiзингодавець зараховус суvу отриманого вiл страховоi
*o"nu"ii вiдшкодування на погашення заборгованостi Л iзингоолержувача за .д,оговором
отриманого вiл СтраховоТ
фiнансовогО лiзинry, ЯкшО сума страховогО вiлшколування.

необхiдних платежiв
за .щоговором Лiзингу, Лiзингоодержувач зобов'язаний сплатити Лiзингодавцю всю
заборгованiсть та необхiднi платежi за ,щоговором, якi не вiдшкодованi Лiзингоодержувачем
на момент настання конструктивноi загибелi, протягом l5 (п'ятнадuяти) робочих днiв пiсля
отримання вiдповiдного письмового повiдомлення вiд Лiзингодавця, Якщо отримана
Лiзингодавцем cyva стахового вiдшколування перевишус суму заборгованостi
Лiзингоодержувача за ,Щоговором, та Л iзингоодержувач не порушував умови цього [оговору,
компанii, с недостатньою для локриття Bcix боргiв

Л iзи нгоолержувача та

l5
ЛiзингодавецЬ мае правО сплатитИ Лiзингоодержувачу сумУ перевищення протягом
(п'ятналчяти) робочих днiв з дати надходження коштiв на ра,хунок Лiзингодавця,
5.9. З моменry переаачi Об'екта фiнансового лiзинry Лiзингоодержувачу yci ризики
випадковогО a""щйо або випадкового пошкодкення Об'екга фiнансового лiзинry
переходять до Лiзингоодержувача.
6.

ВIДIОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH

6.1. За невиконання або нена,lежне аиконання умов,щоговору Лiзингодавець мае право
стягн}ти шляхом направлення вiдповiдноi вимоги/ракунку (в тому числi на електонну адресу
лiзингоодержувача) наступнi штрафнi санкцii, а саме:

за

несвосчасну оплаry лiзингових платежiв, передбачених .Щоговором,
Лiзингоодержувач сплачус пеню в розмiрi подвiйноТ облiковоi ставки НБУ, яка дiяла в перiол
6.1.1.

прострочення, вiл суми заборгованостi за кожен день прострочення;
6.|.2.
разi, якщо на дату розiрвання ,Щоговору О6'скт

лiзингу змиша€ться
Лiзи нгоолержувач
п,8,4.
договору,
цього
передбачено
це

у

Лia"пrодаuцо, як
""nou"p"l,rn"
вiл BapTocTi Об'екта лiзингу за кожен
Лi."".одавцю неустойку у розмiрi
.nnu"yb
день прострочення повернення Об'екталiзингу;
6.2. У разi, якцо Лiзингоодержувачем буде лопущено просточення в оплатl одного
-% i бiльше кмендарних лнiв, та або у разi
)0 (дrчдц"rr)
лiзингового nnur"r*Y TepMiHoM
"u
в
настання випадкiв, передбачених п.8.2. цього договору Сторони дiйшли згоди про те, що
кодексу
Господарського
235-237
зi
статтями
згiдно
якостi оперативно-господарських санкцiй
(вололiння)
УкраIни, jlia""aод"r"ц" мае право тимчасово обмежити право користування
(
в т,ч, для
лiзингу
Об'скта
обiектом лiзингу, в тому числi - шляхом вилучення
вiдповiдального зберiгання).
3азначенi оперативно-господарськi санкцiт пiдлягають припиненню, якщо
Лiзингоолержувач надасть Лiзингодавцю докази погашення заборгованостi за .Щоговором.
6.3. iторони узгодили, що в разi, коли вiдносно Об'скта лiзингу ]астосовано
оп"р"r"""о-aо"подаЙькi санкцiТ та Лiзингодавець на пiдставах, передбачених статтею 8 цього
(його розiрвання), ,Щоговiр
До.Ъuору, приймаЁ рiшення прО вiдмову вiд llоговору
з дати направлення
розiрваним, а об'екг лiзинry таким, що повернутий
"ua*u."""r"""
повiдомлення про вiдмову вiд Договору.
витрати, що виникають у зв'язку з застосуванням оперативно-господарських санкцlи,
здiйснюються за рахунок Лiзингоодержувача.
6.4.Лiзингодавець, за порушення обов'язкiв передбачених,Щоговором,
вiдповiдальнiстЬ передбаченучинним законодавством Украiни,
7.

7.1 .

пЕрЕхц прлвл вллсностl нА оБ,€кт лIзингу

Протягом всього TepMiHy дii чього .Щоговору Об'скт

л

iзингу с власн iстю Лiзинго:авru-

7.1.1.

Пiсля закiнчення строку лiзингу згiлно !оговору право власностi на Об'скг

7,2
лiзинry переходить вiдлiзингодаьця до Л iзингоодержувача за умови дотримання вимог п,
даного договору.
7.2. Право власностi на об'скт лiзингу перехолить до Лiзингоодержувача лише за

Bcix

умов.Щоговору
у"оr" "-"*"о.О, повного та безУмоаного виконання Лiзи нгоодержувачем
qi"u""oro.o лiзинry, в тому числi за умови вiлсутностi заборгованостi за лiзинговими
,lлur""*"", неопла"ених/"евiдшкодованих витрат Лiзингодавuя, штрафних санкцiй та
пiдтверджених збиткiв Лiзингодавця за ,щоговором, в тому числi за буль- якими iншими

та Л iзингоодержувачем, що
.щоговорами, якi були або булуть уклаленi мiж Лiзингодавцем
исан
им
Сторонами,
iB.
л
iдп
н
к
взасморозраху
звiряння
актом
пiдтверджусгься
i.3. Лirr".оол"ржувач мае право достроково викупити Об'скт лiзинry (але не ранiше l2
(дванадцяти) мiсяцiв з дати пiдписання Дкту прийому-передачi Об'скта лiзингу) за умови
вiд"угносri заборгованостi, перелбаченоТ п.7.2. цього ,Щоговору. пись]\4ово ловiдомивши
лiзингодавrи про uей HaMip не менше нiж за l (олин) мiсяць, шляхом оплати Лiзингодавцю
наступних rшатежiв:

. несплаченот частини BapTocTi об'екта лiзингу за Bci перiоли, якi не настали на дату
розрахунку суми викупу;
. суми ви,Iрат у зв'язку з достроковим розiрванням (припиненням).Щоговору. якi на дат),
не були вiдшкодованi
розрахунку суми викупу були понесенi Лiзингодавцем, але
з
облiку Об'скта лiзингу,
(витрати
зняття
на
Лiзингоолержувачем в лiзингових платежах

'

BapTicTb страхування, тощо);

. роз"iр'
Лiзингодавця за мiсяць, в якому вiлбувасться достроковий викуп
"ппагороди
Об'екга лiзинry.
7.4. Лiзингодавець зобов'язуеться за умови дотримання вимог п. 7.2 даного договору
передати Лiзингоодержувачу право власностi на Об'скт лiзингу та укласти з
Лiзингоолержувачем Акт переходу права власностi на об'ект фiнансового лiзингу, лротягом
l0 (десяти)'роЬочих днiв пiсля погЬд*.ппя та пiдписання акry звiряння взаеморозрахункiв.
7,5. Пiсля повного виконання Лiзингоодерхувачем cвoix зобов'язань (в т,ч, зi сплати
Bcix платежiв) за ,Щоговором та одержанi Об'скта лiзинry, Лiзингооаержувач протягом 5
(п'яти) робочих днiв зобов'язусться за власний рахунок злiйснити перереестрацiю об'екта
nia""ryI]u свос iм'я в уповноважених державних органах. У разi не здiйснення перересстрачiт
штрафу у розмiрi l0% вiд BapTocTi
у вказаний TepMiH Лiзингодавець масправо вимагати сплати
Об'скта лiзинry.
Будь-якi витрати понесенi Лiзингодавцем пов'язанi з об'ектом лiзинry, що виними
Лiзингоодеркувачу, пiдлягають вiдшкодуванню
пiсля перелачi Об'скта л iзингу
(трьох)
ЛiзингоодЪржувачем протягом З
робочих днiв на пiдставi рахунку та пiдтверджуючих
докуtлентiв.

l8.IIРИПИНЕнняДогоВоРУ.РозIРВАнняДогоВоРУ.ПоВЕРнЕнняоБ'ектд
лIзингу

припинясться повним виконанням Сторонами його умов, а також в
п"р"лЬu"Ь""* ЩоговороМ та чинниМ законодавством. Укладений договiр мiж
"rпйпа*,
ЛiзингодавцеМ ,u Лia""aоод"р".увачем може бути розiрваний за письмовою згодою cTopiH,
якщо iнше не буде передбачено йогоумовами та (або) законодавством УкраТни,

i".*

8.1 . .щiя .щоговору

8.2.пiсля отимання Лiзингоолержувачем об'екга лiзинry Лiзинголавець мас право
вiдмовитися вiд договору в односторонньому порядку, письмово повlдомивши про це
Лi."".оод"р*уuuча та / або вимагати повернення Об'скта лiзинry, у тому числi у безспiрному
порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca у насryпних випадках:
' B.z.t. ЛiзингоодержуВ""
лiзинговий платiж частково або в повному обсязi
"nnur"u
""
60
та/або iнший платiж, пiрелбачений .щоговором, та прострочення оплати становить бiльше
(шiстдесят) днiв з дня настання строку платежу;

не
8.2.2. Лiзингоодержувач порушуе умови даного ,щоговору та якщо таке невиконання
буде виправлене nporrio" l0 калЬнлiрних днiв пiсля направлення повiдомлення. вiдповйlюi

претензii7вимоги Лiзингодавця;

BapTicTb об'скта лiзинry в результатi дiяльностi чи бездiяльнос-п
лiзингоолержувача стала меншою, нiж сума непогашених лiзингових платежiв за цяч
8.2.3.

.Щоговором;
8'.2.4. Лiзингоодержувач

бl:ьз
яких iнших логоворiв, укJIадених мiж Сторонами, як пов'язаних, так i непов'язан}lх цt{ч
що
буль-якиХ
договорiв,
уклаленi
.Щоговором' таlабо У випадку поруШення умоВ
Лiзингодавцем

з

протягом TepMiHy

лii даного

.Д,оговору порушус умовн

будь-якими особами, пов'язаними зЛiзингоодерясувачем,

про
8.2.5. у випалку cMepTi фiзичноТ особи Л iзингоодержувача або прийнятого рiшення
арешт чи конфiскачiю Об'скта лiзинг1.
S.2.6.y разi встановлення факry подання Л iзингоодержувачем нелостовiрноТ iнформаuii,
Лiзингоодержувача,
до*у"енriв абъподання iнформачii, документiв щодо фiнансового стану
8.3. У разi виникнення буль-якоi з пiдстав, передбачених п,8,2,1, - 8,2,4, цих умов
з вимогою усунути
договору, Лiiингодавець направляс Лiзингоолержувачу повiдомлення
i."уо"i'поруr"rня або дострЬкОво викупитИ Об'ект лiзингу. сплативши JIiзингодавчю суму,

'

'

викугry, згiдно до п. 7.3. договору.

повlдомJIення
разi якщО протягоМ l0 календарниХ днiв з дати направлення
Об'ект
викупить
не
або
порушення
повiдомленнi
в
Лiзингоодержувач не усуне визначенi
Лiзингодавець
п.8.2,5.
договору,
цього
ni."nry, u,Ъ*о* при HaciaHni обставин, передбачених
n"npu"nr" *" uдр""у Лiзингоотримувача! вк:вану в [оговорi, цiнний лист з описом вкладення
i повернення
або вручаС napo"no поriлоrлення про Bi,lMoBy вiл llоговору (його розiрвання)
об'екта
об'скiа л;зинiу iз зазначенням дати-розiрвання !оговору та дати i мiсця повернення
лiзинry ЛiзингОдавцю. Л iзингОодержуsаЧ зобов'язаний_за свiй кошт протягом TepMlHy,
Ъ.+.

У

пaрaдбu""*о.о, повiдомленнi, поверн}ти Об'скт лiзингу Лiзингодавцю за адресою, вказаною
в повiдомленнi.
Об'скга
Повернення/вилучення об'скга лiзингу оформляеться Актом повернення
складi
уповноважених
лiзинry з бi"u""о"оaо ,ia"Hry, пiдписаного Сторонами або комiсiею у
(заэначumu
нопрuмоi:
характеристики
з:вначаються
якому
в
фактичнi
осiб Лiзингодавця,
покurнuкч пробizу mощо) Об'скта лiзингу та Bci дефекти,
при uioMy-y разi вiлмови Лiзингоодержувача вiд передачi (повернення) об'скта
лiзингу ЛiзинГБда"цю Лiзин.одавець мае право самостiйно вилучити Об'скт лiзингу
(у тому числi, але не виключно, на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca або
вiдповiдного рiшення суду) з покладанням на Лiзингоодержувача понесених витрат.
лiзингодавець не несе вiдповiдальностi за особистi речi, якi знаходяться в об'сктi
лiзинry на момент вилучення/повернення.
sипадках передбачених пунктом 8,2 умов [оговору, Щоговiр вважа€ться
i.Ц,t.
(десятий) календарний день ] дня надiслання вiлповiдного
розiрваниМ (припиненим) на l0
bn"i"ouoro повИомлення Лiзингодавцем на алресу Jl iзи н гоодержувачу,
8,5. Лiзингоодержувач ма€ право достроково в односторонньому порядку розiрвати чей
випадках:.
,Щоговiр (вiдмовитися вiд .Щоговору) у насryпних
Об'скт лiзинry, строк передачl якого ще не
не
отримав
d.S.r. Лiзингоодержувач, який
моменту
настав, звернувся зписьмовою зzlявою до Лiзингодавця про вiдмову вiд Договору до
оформлення Лiзингодавцем права власностi на Об'скт лiзингу,
та за
8.5,2. Лiзингодавець прострочив передачу Об'скта лiзингу бiльше нiж на 30 днiв,
своТх
Л iзингоолержувачем
умови, щО така затримка n" dynu anp".t"Heнa невиконанням

У

зобов'язань.

'

У

випадках передбачених п.п. 8.5,1, та 8,5,2, .Щоговiр вважасться розiрваним
але не
(припиненим) з дати, зазначеноi Лiзингоолержувачем у повiдомленнi про таку вiдмову,
';.
дня отимання повiдомлення Лiзингодавцем,
ранiше
'
B,z. У рЪзi розiрванНя (припинення) ,Щоговору, з пiдстав визначених цим Договором,
з yclмa иого
лiзингоолержувач зобов'язаний поверн}ти Об'ект лiзинry у справному cтaнl
обладнанням тадокументами, у тому числi отриманим згiдно з Акгом
"u"a"nur",
"-uдоо"""
(вилучаеться), фiксусться в AKTi
прийому-перелаЧi. Стан, В якому Об'скт лiЗингу ловертасться
зносу,
нормального
повернення (вилучення) Об'скта лiзингу, враховуючи умови
'
зазначаеться у AKTi
про
що
Я*цо Ьб'екТ лiзингу повертаеться в неналежному cтaHi,
Лiзинmлавчя,
вимогу
на
no""p".""" (вилучення), Лiзингоодерясувач зобов'язаний
Об'скга
стану
вiдшкодувати витрати, цо noHic Лiзингодавець по вiдновленню технiчного
таких вrграт
лiзинry ло рiвня iHocy при нормальних умовах експлуатацiт, Вiдшкодування
ЛiзингодавrЕrr
надання
пiсля
(трьох)
днiв
робочих
no"""io бЙи здiИснено'прЙ.о" 3
no вiдновленню технiчного craHy Об'схга
,",pi,
наявнiстi
пiдтверджують
що
доку"ентiв,
з:iйснкгн
лiзинry. За письмовою згодою Лiзингодчuц, Л i,"",оод"ржувач може самостiйно
вiдновленнятехнiчного стану Прелмеry засобу
Прч цьому, Лiзuнzоiавець мас прово пропя2о,ц 5 (п'яmu) робочuх dHiB пWсйа
(СТО), авmорrэюlii
diazHocmuKY О6'екп лiзuнzУ н'а сmанцi:i ,,""iu,o,o обслуеовування
вuзнача€
mься
лцо
лiзuнеу,
Лiзuнzоdавцем, tпа оцiнку puHKoBoi варmосmi о6'екmа
оцiнювачем майна (зоэночаеmься в разi необхidнос'пi ),
У випадкУ неповернення Лiзингоодержувачем об'скта лiзинry на вимоry л iзянгодаrru
вiдповiдноц,
при вiлмовi вiд До.оворУ за iнiцiативою Лiзингодавця, в строки зазначенi у

Повiдомленнi, останнiй ма€ право аимагати досTроковоi сплати розмiру Bcix майбутнlх
платежiв в частинi оплати BapTocTi об'скта фiнансового лiзингу,
8,8. У разi повернення Об'скта лiзингу Л iзи н гоолержувачем, що с платником П!В
та/або вилучiння об'екта лiзингу J'liзингодавцем (в т.ч. на пiдставi виконавчого напису
Лiзингоодержувача, який с платником [I,ЩВ, останнiй
HoTapiyca або рiшення суду) у
'
зобов'язаний офор"пr" (в i.ч, заресструвати згiдно з вимогами чинного законодавства)
як
податкову накпадну на суму вевiдшкодованоi BapTocTi Об'екта лiзингу, яка визначасться
за
сума лiзингових платежiв в частинi вiдшкодування BapTocTi Об'екта лiзингу, несплачених
лiзингу на дату такого повернення (вилучення) Об'скта лiзингу,
Дiо.о"оро"
'(i*оiо-ч за об'ект
у разi якulо ЛЬuнzоdавець зареесmрувався пJ,аmнuком поdапку на dоOапу
варmiспь).

У разi розiрвання .щоговору за iнiцiативи Лiзи нгоолержувача з пlдстав зазначених у
пп.8.5.t.-8.j.2. цьоiо Договору, Сторони звiльняються вiл буль-яких зобов'язань за цим
договором' а Лiзингодавець зобов'язаний повернути авансовий платiж, сплачений
Лiзингоодержувачем за цим .Щоговором, протягом 3 (трьох) робочих днiв з дня вiдмови
лiзингоодержувача вiд .щоговору, а у разi перерахування Лiзингодавцем авансового платежу
на Продавй (Посrача,rоппка1 ]-npo,"io* 3 (трьох) робочих днiв з дати повернення коштiв
8.9.

Лiзингодавцю'вiд Продавця (Постача,rьника), за вирахуванням штрафних санкцiй, стягrг}тих
ocTaHHiM, що масбути п iлтверджено документм ьно.
8,1b. Лiзинговi платежi, сплаченi Л iзингоолержувачем за договором фiнансового
лiзинry лО дати одностороНньоi вiдмовИ ЛiзингодавцЯ вiд договору фiнансового лiзинry або
його розiрвання, n" пiдпrrчо.ь поверненню Лiзингоолерпryвачу, kpiM випадкiв, якщо
оо"о"-ро"о вiдмова вiд договору фiнансового лiзингу або його розiрвання здiйснюються до
моменту передачi об'екта лiзинry Лiзингоодержувачу. Лiзинголавечь мас право стягцли з
лiзингйержувача заборгованiсть iз сплати лiзингових платежiв на лаry розiрвання договору,
неустойку j.Tpa6, пеню), документально пiдтвердженi витрати. у тому числi на оплаry
на ремонт об'скга лiзингу та./або сплати iнших платежiв,
pe"onry,- uiдш*одуuu*п,
""rpu'
Ь"rпо"iрaл"rо noa'"aun", з виконанням чього [оговору фiнансового лiзингу. вi,tповiдно .lo
понесенi Лiзингодавчем у
умов такого договору та законодавства, у тому числi витрати,
HoTapiycoM,
зв'язку iз sчиненням виконавчого напису
Ъ.t t. У разi тимчасовоi державноi реестацii Об'еrга лiзинry за Лiзингоодерл<увачем,
останнiЙ повинеН зняти такиЙ об'екг'лiзинry та передати Лiзингодавцю реестрачiйнi
документи на Об'ект лiзинry.
9. IIРЛВА

ТА ОБОВЯЗКИ CTOPIH

Лiзингоодержувач мас право:
самостiйно обирати Об'скт л iзингу;
9.1 .2. самостiйно обирати пролавчя або лоручити вибiр Лiзинголавuю;
9.1.3. обирати Об'ект лiзинry, що належить Лiзингодавцю на правi власностi i був
наб}тиЙ ним безпопередньоI домовленостi iз Лiзингоодержувачем;
9.1.4. звернlтись до Лiзингодавця з проханням достроково викупити Об'ект лiзинry,
але не ранiше l2мiсяцiв з дати передачi Об'екта лiзинry у лiзинг;
9,1.5. перелавати права та обов'язки за ,Щоговором фiнансового лiзингу TpeTiM особам
лише за письмовоюзгодою Лiзингодавця, шляхом укладання вiдповiдного Договору;
за
9.1.6. використовувати Об'ект лiзингу за межами територiТ Украiви, виключно
письмовою згодоюЛiзингодавця;
або
9.1.7. вимагати вiд Лiзингодавця вiдшкодування збиткiв, завданих невиконанням
неналежним виконанням договору
фiнансового лiзингу Лiзингодавцем;
'Ълпосторонне
9.1.8. оскаржитИ u сулi
розiрвання договору фiнансового лiзинг1
HoTapilca
Лiзингодавцем та повернення об'скта лiзинry на пiдставi виконавчого напису
тахою
вимагати повернення об'скта лiзингу i вiлшко.лування збиткiв, завданих вилучення\l
9.1 .

9.1 .l .

об'скта|

9.1,9.

вiдмовитись вiл прийняття об'скта лiзиtlгу

фiнансовго лiзингу , умовам , спеuiфiкачiям;

,

що

не

вiдповiдас догоюр!,

9.1.10. полiпшити майно, яке е об'ектом лiзингу, лише за письмовою
лiзингодавця;
9.2. Лiзингоодержувач зобов'язаний:
9.2.1. прийняти Об'скт лiзингу та користуватися ttttrt t,i Ltt,,Bi ItItl l\,,l
умов .Щоговору фiнансового лiзингуi
а тахоr
9-2.Z. вчасно та у повному обсязi сплачувати Лiзингодавцю Лiзинговi п,rате;кi,
по"lожень
вiдповiдно,]о
iншi платежi вiдповiдно.ло умов ,щоговору, а також штрафнi caHkuii
зю.хl(Iо

,щоговору

та iншi платежi, якi пов'язанi з використанням Об'скта лiзингу на

рахунки

Лiзингодавця;
9,2.3. зберiгати Об'ект лiзинry в справному cTaHi i виконувати Bci умови використання,
з BuMozaMu
утимання, експлуатацii Об'екта лiзингу (в разi необхiлносtпi зазначumu: зеidно
провоdumч
вчасно
tпolvty
чuслi
Ьuробнuка Об'скmа лiзuнzу / (в разi необхidносtпi зtвначuпu : в

piayn pr" mехнiчне обслуzовування Об'екmа.пiзuнzу вidповidно Ьо cepBicHttx кнuэrсок mоlцо),,
'
g.2.4. надавати Лiзингодавцю доступ до об'скта ;tiзингу i забезпечувати можливiсть
здiйснення перевiрки умов його використання. експлуатачii та утримання у порядку та на
умовах, передбачених договором фiнансового лiзингу;
9.2.5. своечасно та в строки, перелбаченi чинним законодавством, надавати Об'скг
лiзинry лля проведення обов'язкових технiчних оглядiв вiдповiдними державними органами
та сшrачувати при цьому Bci необхiднi платежi (якщо таке передбачено чинним
законодавством) (в раз i необхilноспi зазначum u) ;
9.2.6. не допускати ло експлуатацiт (керування) Об'скта лiзинry осiб, що не мають
вiдповiдних знань та квалiфiкацii (в розi необхilносmi зазначuпtu)
9.2.7.у разi закiнчення строку фiнансового лiзингу, а також у разi лострокового
припинення договору фiнансового лiзингу та в iнших випадках дострокового по8ернення
ОЪ'окта лiзинry, повер}цли Об'скт лiзинryу cTaHi, в якому його було прийнято у володiння, з
лiзинry;
урахуванням норммьного зносу, або у cTaHi, обумовленомудоговором фiнансового
9.2,8.у
разi закiнченнЯ строку договорУ фiнансовогО лiзингу таlабо достокового
'до.оuору,
та у разi тимчасовоТ державноi peecTpauii Об'скта .лiзинry на
розiрвання
повинен зняти його з такого облiку та передати Лiзингодавцю
останнiй
Лia""aоод"р*у"чча,
на
Об'скт лiзингу:
ресстрачiйнi документи
9.2,9. на.лежним чином, своечасно та в повному обсязi виконувати та дотримуватися
ycix умов договору страхування об'скта лiзингу ;
9.2.10. вести переговори з тетьою стороною у випадку спричинення Тй шкоди при
використаннi Об'екта лiзингУ незалежно вiд того, визнаний такий випадок страховим чи Hi
(вIO1ючаючи судовi спори);

про накладення арешту на майно таlабо
про порушення
розрахунковi рахунки Лiзингоодержувач4 пред'явлення сулових позовiв.
лiквiлачiТ
процедури
bnpu"" npo бчrпру,r.ruо Лiзингоолержувача, а також початок
9.2.11. негайно повiдомити Лiзингодавця

Лiзингоолержувача;

разi виникнення фiнансових труднощiв, пов'язаних з виконанням цього
протягом 5
,Щоговору, Лiзинiоодеря<уВач зобов'язаниЙ повiдомити про це Лiзингодавця
9.2,12.

у

(п'яги) календарних днiв змоменry виникнення.
g,2,1з- письмово повiдомляти Лiзингодавця про Bci випадки виявленнЯ несправностеЙ
об'скга лiзинry, його поломок або збоiв у роботi протягом строку лiТ договору фiнансового

лiзинry;
л".".-- Лiзингодавця
пiл,rцгппяпIlq про
ппп порушення
поr
cтpoкlB проведення лбо
9.2,14. письмово повiдомляти
а про буль-якi iншi
обслуговування,
технiчного
чи
сезонного
непроведення поточного
- негайно, але не
лiзингу,
о6'скта
на
cTaHi
обставини, що мохýль негативно позначитися
{

пiзнiше насryпного робочого дня пiсля дня настання зазначених обставин, подiй чи фактiв (а
разi необхilносtпi эазн ачuп u\.
9.3. Лiзингодавець ма€ право:
9.З.1, iнвесryвати на прЙлбання Об'екта лiзингУ як власнi, так i за.лученi та позичковi
кошти з урахуванням вимог, встановлених законом;
9.j,2. здiйснювати iнспекцiЮ Об'екта лiзингУ. здiйснювати перевiрки дотимання
Лiзингоодержувачем умоВ корисryвання об'сктом лiзингу та його утримання, а T:lxolr(
знайомитися з облiковими, фiнансовими i технiчними документами Лiзингоодержувача;
9.3.3. стяryватИ з ЛiзингоолержУвача буль-якУ прострочену заборгованiсть та uлграфнi
санкцii за .Щоговором та./або вiдмовитися вiд Договору та вимагати повернення Об'сr-та
лiзинry вiд Лiзинiоолержувача у порядку, передбаченому .щоговором та,/або на пi:сглi
Рiшення сулУ таlабо в буль-якому iншому поряаку. перелбаченому дiючим законодавgгюrr
Украiни;
9.з.4. вимагати вiд Лiзин гоодержувача вiлшкодування збиткiв. в т,ч, оtllати р€rю,п}
та./або витраТ на ремонт Об'скта лiзингу та./або сплати iнших платежiв, що безпосер:rпо
та
пов'язанi a
.Щоговору фiнансового лiзингу, вiлповiдно до умов.Щоювор1
закону;

""no"u"nr"

9.3.5. вiдмовитись (розiрвати)

вiд

,Щоговору фiнансового лiзинry

у

BHIuIJEп(

перелбачених .Щоговором;
g,3.6, проводити реструкгуризачiю зобов'язань за.Щоговором фiнансового лiзингу;

9.3.7. вiдсryпити третiй особi cBoi права та обов'язки за fJоговором фiнансового

лiзинry;

9.З.8. до укладення договору фiнансового лiзингу JIiзингодавець ма€ право.
-використовуючи своi професiйнi можливостi. оtliнити фiнансову спроможнiсть
Л iзингоодержувача. враховуючи. зокрема. строк tРittансtlвого лiзиttгу. BapTicTb об'скl1
фiнансового лiзингу, а у разi лотреби - доходи Jliзи нгоолержувача 1.а NleTy отримання
фiнансового

л iзи

нгу;

9.3.9. вимагати повернення Прелмету лiзинl1 -га виконання грошових зобов'язань
субнаймачем за договором сублiзингу безпосередньо йому в разi невиконання чи
прострочення виконання грошових зобов'язань Л iзингоолержувачем за договором
фiнансового л iзингу;
9.3.10. вимагати усунення буль-яких порушень- що llризвели до обмеження права
власностi Лiзинголавцяна Об't Kl .riзингу:
9.3.1l.y разi вiдмови Лiзингодавця вiд договор} фiнансового лiзингу та неповернення
Лiзингоодержувачем об'скта лiзингу на вимогу Лiзингодавця у строки, перелбаченi
договором фiнансового лiзинry, вимагати дострокову сплаry розмiру Bcix майбутнiх
лiзингових платежiв у частинi оплати BapTocTi об'екта лiзингу, якщо iнше не передбачено
законодавством,

9,4. Лiзингодавець зобов'язани й:

9.4.1. надати

Об'скт лiзингу

Л

iзингоодерж),вачу

cTaHi. що вiдповiдае призначенню та умовам !оговору:

у

строки передбаченi flоговором у

9.4.2, попередити Лiзингоолержувача про Bci лрава TpeTix осiб на об'скт лiзингу, а
також у письмовiй формi ловiломляти Jliзингоолержчвача про виникнення та Bci змiни
таких прав протягом строку лii фiнансового лiзинry;
9.4,3. поперелити Лiзингоодержувача про вiдомi йому особливi властивостi та недолiки

об'скта лiзингу, що можуть становити небезпекч лля життя, здоров'я.

Л iзин гоолерж1 вача

чи iншиХ осiб або призво:" ru

час корисryвання ним;

.-,о

майна
по,u*п_,*aння саvого С)б'гкта лiзинг1 пiд

9.4.4. у вiдповiдностi з чинним законодавством заресструвати об'ект лiзинry та
сприяти Лiзингоодерrryвачу в отриманнi iнших документiв, необхiдних для його
використання;

9.4,5. прийrrяти Об'ект лiзингу в разi дострокового розiрвання !оговору фiнансового
лlзинry;
9.4.6. пiд час передачi Об'екта лiзинry Лiзингоолержувачу передати всю технiчну
документацiю на об'скт лiзингу. щб була отримана вiд Продавця. Список переданих разом з
об'екюм лiзингу документiв вiдображасгься у дкгi приймання-передачi;
9.4.7. вiдшкодовувати Лiзингоодержувачу витрати на полiпшення об'екта лiзинry, цо
здiйсненi за письмовою згодою Лiзингодавця та не можугь буги вiдокремленi вiд об'екта
фiнансового лiзинry без заподiяння йому шкоди, на утримання такого об'скга або усунення
недолiкiв у порядку та випаllках, передбачених законом та,/або договором фiнансового
лiзинry.
9.5. Сторони мають iншi права та обов'язки вiдповiдно умов Договору фiнансового
лiзинry та законолавства УкраТни.

l0.1.

l0.

Форс_мАжор

Сторони звiльняються вiд вiдповiдальностi у разi затримки виконання cBoix
зобов'язань за Договором, якщо вказанi затримки виникли внаслiдок обставин неперборноi
сили (форс-мажорнrх обставин). До обставин непереборноТ сили належать: вiйна, сграfiхц
пожежi, виб)хи, повенi чи iншi стихiйнi лиха, дiТ чи бездiяльнiсть органiв влапи таlабо
управлiння УкраТни чи iнших краiн, якi безпосередньо впливають на виконання Сmронаrн
cBo'ix зобов'язань за !оговором. По закiнченнi дiТ обставин непереборноi снли Сторошr
зобов'язанi виконати cBoi зобов'язання за Щоговором в повному обсязi.
l0.2. Сторони зобов'язанi письмово, не пiзнiше 5 (п'яти) днiв з MoMerrqr Hrт]llt
обставин неперборноi сили, повiдомити одна одну про настання таких Мставиц iýцо Е]
перешкоджають наJIежному виконанню цього .Щоговору. П iдтвердденням настаянr обgгнепереборноi сили € офiцiйне пiдтвердження таких обставин Торгово_промислово.о al]Еrq,
УкраТни або iншим компgгентним органом.
l0.3. Якщо обставини, вказанi в п. |0. | цього Договору, про,rошlrоrь лirrr
впродовж 3_х (трьох) мiсяцiв з часу ix виникнення, то Лiзингодавець мох(е прийнrтн firэл
про розiрвання .Щоговору, а Лiзингоодержувач зобов'язаний поверн5пи Об'сrr лiэrr'
Лiзингодавцю протягом l0 (лесяти) робочих днiв з дати повiдомлення ЛiзинпюдеFуtr..-

,l

на,rежнi до сплати за
Лiзингоодержувачем
,Щоговором на даry повернення об'екга лiзингу, та yci ранiше сплаченi
лiзинговi платежi поверненню не пiдлягають.

при цьому, Лiзингоодержувач сплачус Лiзингодавцю Bci платежi,

11. вирIшЕннясупЕрЕчок

11.1.Буль-якi суперечки, що виникаютЬ внаслiдок або у зв'язку з чим .Щоговором,
ш].ляхом перегоВорiв, У випалКах недосягнення згоди, спори мiж
СторонИ
""piryor",
вирiшуються у судовому порялку вiдповiдно до чинного законодавства Украiни,
Сторонами
'
l1.2. I]ей .Щоговiр В ycix вiдношеннях тлумачиться у вiлповiлностi ло матерiального
права Укратни, а Сторони при виконаннi cBoii обов'язкiв та здiйсненнi прав також керуються
матерiа,,rьним правом УкраiЪи.

12.

IншI

умови

l2.1. .щоговiр набувае чинностi з моменry його пiдписання Сторонами i дiе до повного

виконання Сторонами зобов'язань за.Щоговором.
l2.2. Змiни та доповнення до цього Щоговору с чинним и та стають невiд'смною частиною
.щоговору, якщо вони здiйсненi у письмовiй формi У виглядi додаткових угод до цього
пiаписанi
ДоrоuорУ або.ЩоговорiВ про внесеннЯ змiн до цього.Щоговору, якi повиннi бути
уповноваlкеними особами CTopiH.
|2,з. Лiзингоолержувач ознайомлений i попереджений Лiзингодавцем про особливостi,
недолiки та потенцiйну небезпеку, яку Об'скт лiзингу може становити &qя життя, здоров'я,
або
регrлачiТ або майна Лiзингоолержувача та iнших осiб (навколишнього середовища),
iзингу.
самого
Об'сктал
пошкодкення
призвести до
12.4.Сторони досягли згоди з ycix iстотних умов.Д,оговору, в тому числi, що BapTicTb

об'скта лiзингу та розмiр лiзингових платежiв можуть змiнюватися вiдповiдно до умов
i
.щоговору. Сторони повнiстю усвiдомлюють змiст умов flоговору, погоджуються з ними
повнiстю усвiдомлюють значення i наслiдки своiхлiй за .Щоговором.
l2.5. лiзингодавець пiдтверджуе, що умови договору фiнансового лiзинry вiдповiдають
вимогам ЗаконуУкраТни ''Про фiнансовi послуги та державне реryлювання ринкiв фiнансових
послуг'', Закону УкраIни ''Про захист прав споживачiв" , BHyтpimHiM правилам надання
noiny. iu iншим внутрiшнiм документам Тов ксФ>. що розмiщенi на сайтi

фiн4нсових
Лiзингодавця (https://slkiev,ua в мережi IHTepHeT),
А також пiдтверджус, що умови цього Договору с прийнятними лля Л iзингоодержувача
та не порушують i не обмежують жодних прав Лiзингоодержувача як споживача.
|2.,7. Пiдписанням цього,Щоговору Лiзингоодержувач пiлтверджус надання
Лiзингодавцем йому насryпноi iнформачii про:
. особу, щО надас фiнансову послуry, в тому числi вiдомостi про державну ресстрацiю.
iнформачiю щолонаявностi права налання фiнансовоТ послуги;
о yci наявнi варiанти фiнансування з урахуванням фiнансового становища
Лiзингоодержувача, а також it переваги та недолiки, для порiвняння рiзних пропозичiй
Лiзингодавця з метою прийняття ним рiшення про укладання вiдповiлного логовору;
.умови надання фiнансовот послуги iз зtвначенням BapTocTi цiет послуги д,lя
Лiзингоодержувача;
. умови наданнЯ додаткових послуг, пов'язаних iз фiнансовим лiзингом, та ii BapTicTb (у
разi надання таких послуг);
. порядоК сплати податкiВ i зборiв за рахунок Л iзингОодержувача внаслiдок oтpиMaH}tl
лiзингу (якщо Лiзингодавець виступа€ податко8им аг€lIюI
послуги
,

фiнансового

Лiзингоодержувача);
. правовi наслiдки та порядок здiйснення розрмункiв з Лiзингоодержувачем внаслiдоr
дострокового припинення надання послуги фiнансового лiзинry;
. механiзМ захисту прав споживачiв Лiзингодавцем та порядок вреryлюмння спiрrпдt
питань, що виникають у процесi налання послуги фiнансового лiзину;
о реквiзити органу, який здiйснюс державне реryлювання ринкiв фiнаясовrп, па,qт
(алреса, ,о"ер телефону тощо), а також реквiзити органiв з питань захисry прав споплечir
l2.8,Ha виконання вимог законодавства УкраТни у сферi запобiгання та rтоTrrлrлегалiзацii (вiдмиванню)доходiв, одержаних злочинним шляхом, фiнансуваяню TepogrBrr5, rr
зобов'в}€тЕ
фiнансуваннЮ розповсюдження зброТ масового знищення, Лiзингоодеркувач
пчд""чi" лiзинiодавцю необхiдну iнформаuiю з метою здiйснення верифiкацI*l, ьеflтхфьd.
та }точнення iнформацii, а-тiкож повiдомляти Лiзингодавru про змiну

iнфqсi

"r"""n""
наданот Лiзингодавцю, про змiну постiйного мiсчя прожимння, про закiнченн' страу ri-

документiв, якi подавались прl.! заповненнi Заяви, продовж 2 (двох) календарних днiв з дня
вкrваних подiй. У випадку не повiдомлення про зазначенi змiни, Лiзингоодержувач несе
вiдповiдальнiсть за буль-якi збитки, заподiянi таким неповiдомлення м, згiдно з чинним
законодавством.

Лiзингодавець зокрема, але не викJIючно, проводить анмiз фiнансових операцiй, що
здiйснюються Лiзингоодержувачем, iнформачiТ про змiст дiяльностi та фiнансовий стан

Лiзингоодержувача. На вимогу Лiзингодавця Лiзингоолерlсувач зобов'язаний надати
вiдповiдну iнформацiю та документи.
l2.9. Bci повiдомлення, вимоги або iнша кореспонденцiя напрамяються CTopoHi за
мiсцезнаходженням/адресою реестрачii таlабо проживання, вкваною у .Щоговорi, поштою
рекомендованим або цiнним листом або кур'срською доставкою з повiдомленням про
вручення.

у

разi, якщо Сторона змiнить мiсцезнаходження/мiсце peccTpauii та./або фактичну

адресу проживання, яка вказана у.Щоговорi, та не повiдомить про це письмово iншу Сторону,
Bci повiдомлення та iнша кореспонденцiя, направлена Стороною на адресу iншоi Сторони,
зазначену у .Щоговорi чи змiнену шляхом письмового повiдомлення, ввaDкаються належним

чином вiдправленими Стороною та отриманими iншою Стороною. При uboMy достатнiм
доказом направлення Сторонами одна однiй повiдомлень, вимог та iншоТ кореспонденцiТ е
поштова квитанцiя (чек) про направJlення рекомендованого листа. опис вюqадення у цiнний

лист чи повiдомлення про вручення (у разi вiлправки кур'сром). При чьому Bci ловiдомлення,
що направленi поштою на адресу Лiзингоолержувача вв{лrкаються доставленими через п'ять
робочих лнiв з дати вiдправки.

У разi необхiдностi Bci повiдомлення, вимоги або iнша кореспонденцiя може
напраыIятися Лiзингодавцем на e-mail Лiзингоолержувача чи через iншi елекгроннi засоби
комунiкацiТ.
l 2.1 0. Лiзингодавець мас право переусryпати своТ права та обов'язки за цим Договором

трегiм особам повнiстю або частково, про що письмово повiдомляс Лiзингоолеркувача.

Отримання згоди Лiзингоодержувачав цьому разi не вимагасться.
У разi перехолу права власностi на Об'ект лiзингу вiд Лiзингодавця до iншоi особи,
вiдповiднi права та обов'язки Лiзингодавця за цим Договором переходять до нового власника
О6'екта лiзинry.
12.1l. Лiзингоодержувач попереджений Лiзингодавцем про те, що майновi права на
отримання лiзингових чи iншrх платежiв за,Щоговором, а також безпосередньо Об'ект лiзингу
може(-уть) бути переланий(- i) Лiзинголавчем в заставу на весь TepMiH дiТ Договору, i не
заперечуе проти цього. Лiзингоодерясувач зобов'язаний сприяти Лiзингодавцю в реалiзачii
цього права та в разi отримання вiдповiдноi вимоги надати Лiзингодавцю докумеrпи,
необхiдвi для здiйснення застави (лист-згода тощо) та /або Об'скт л iзинry для огляду.
12.12, Лiзингоодержувач не мае права переусryпати своТ права та обов'язки, цо
виrulивають з Договору, TpeTiM особам без попереднього письмового узгодження з

Лiзингодавцем.
12.13. lllляхом пiдписання цього.Щоговору Лiзингоолержувач надае Лiзингодавцю
лозвiл/згоду на обробку (в тому числi збiр, реестрачiю, накопичення, зберiгання, адапryвання,

змiну, оновлення, використання, поширення (реалiзаuiю, передачу, знищення)

його

персонаJIьних даних без буль-яких обмежень.

l2.14. Пiдписанням цього,Щоговору Л iзингоолерхryвач надас Лiзингодавцю згоду на
збiр, зберiгання, використання i поширення iнформачii, яка cKJlulac його кредитну iсторiю в
межах цього .Щоговору, через будь- яке бюро кредитних iсторiЙ, а також на отркмirнrrя

Лiзингодавцем iнформачii з будь-якого бюро кредитних iсторiй та iнших iнформачiйннr
джерел, вiд TpeTix осiб вiдповiдно до порядку та вимог, передбачених чиннимзаконодавствоu.
l2.15. Сторони пiдтверджують, що текст.Щоговору, буль-якi матерiали, iнформачir та
вiломостi, якi стосуються цього Щоговору, с конфiденцiйними iHe Molg.Tb бlти пер:анi
TpeTiM особам без письмовоi згоди iншоi Сторони ,Щоговору, KpiM випа,лкiв, KQ,Ill TaEt
передача пов'язана з одержанням офiцiйних дозволiв, документiв для виконання .ЩогОвОР_t абО
сплати податкiв, iнших обов'язкових платежiв, а також у випадках. пердбаченнх чннrчr
законодавством, яке реryлюе зобов'язання CTopiH за !оговором.
Не с розголошенням конфiденцiйноТ iнформачiТ н lання TaKoi iнtDорrллlспiвробiтникам, службовчям або представникам Лiзингодавця, якщо Tirкe розгоl<xtrсrfir
iнформачiТ е необхiдним для виконання ними cBoii обов'язкiв, аудкюрач- стр.\(rп
компанiям чи юридичним та iншим професiйним радникам Лiзингодавtц, фLriйоrеяй
компанii Лiзингодавця за умови, що така компанiя зобов'язана не р-зrолоlJl}t{rх

конфiденцiйну iнформачiю тртiй cTopoHi, kpiM випадкiв, коли таке розголошення
здiйснюсгься вiдповiдно до вимог законодавства на пiдставi рiшення сулу або iншого

уповновa)кеного законодавством органу.
l2.16. I_[ей .Цоговiр фiнансового лiзинry Укладений

у вiдповiдностi з sимогами чинного
законодавства Украiни та внутрiшнiх правил надання фiнансових послуг, затверджених
Лiзингодавцем, складений украТнською мовою в 2 (двох) примiрниках,
однакову
"Ki "аюr"
юридичну силу, по одному для кожноТ зi CTopiH..

l2.16.1. Щей .Щоговiр фiнансового лiзинry набувас чинностi з моменry пiдписаяrrя
Сторонами i дiс до повного виконання Сторонами зобов'язань за !оговором
фiнансового
лiзинry.
l2.17. Лiзингоодержувач пiдтверд)ýе, що Лiзингодавцем надано Лiзингоодержувачу
примiрник цього Щоговору.
13.

шдтвЕрдкЕння

l3.1. Пiдтвердження, що Лiзингоолержувач ознайомлений з нормами ч. 2 статгi 12
Закону УкраiЪи <Про фiнансовi послуги та державне регулювання
ринкiв фiнансових
послугD та Правилами надання послуг з фiнансового лiзинry ТОВАриствА 3
оБМЕЖЕноЮ ВIДПоВlДдЛЬНIсТЮ (СУзlР''Я ФlНдНС), що розмiщенi на

офiчiйному сайтi за посиланням https://sf.kiev.ua.
Пiдтвердження, Що Лiзингоодержувач отримав примiрник uього .Щоговору

додатками

Nе_

вiд

(_)_

20_

року

з

yciMa

).

Пiдпис

Mu, Споронu, пidmверdэtсус,ttо,

u1o dанuй dozoBip вidповiОас Haultl,u diйснчм HrMipal,t i не носumь
харакmеру фiкmuвноzо mа ydaBaHozo правочuну, ук,tаоасmься Hal.tu у вidповiDносmi зi
справэtсньою наu]ою волею, без буdь-якоzо засmосування фiзuчно:о чu псuхiчноzо muсkу mа на
BuzidHta йя нас Умовж i не с резульmаmом вп|luву ппэ!скttt обсtпавuн, dozoBip
уклаdасmься HaJvru
без засmосування обману чu прuхооубання факmiв, якi маюmь iсmоmне зriuеппя, Mu odHakoBo
розумiемо значення, yMoBu dozoBopy, йоео прuроdу i правовi наслidкu, баэtсасмо насmання ccL+le
mux правовuХ наслidкiв, uр сmворююmься 0анuм dоzовором, а mакох свidчuмо, tцtl doeoBt_lpoM
вuзначенi Bci iсmоmнi умовu, про u1o свidчаmь Hauti tлсобuсmi пidпuсu на dozoBopi, CmopoHu
пiDmверdlсуlоmЬ, tцо do,ttoBluucb i не маюmь lcodHttx зауваlсень, dоповнень або суперечносmей
BiOHocHo умов daHozo ёоzовору, Bci поdа,lьuli змiнu mа с)оповнення вносяmься за зzоdою сmорiн
на пidсmавi dоdаmковшr yzo), doeoBopiB, lцо маюmь буmu BuK,tadeHi в пuсь,л,tовiй
формi,

|4.

ПЦПИСИ CTOPIH МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БЛНКIВСЬКI РЕКВIЗИТИ CTOPIH

ЛIЗИНГО!АВЕЩЬ:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ
(сУЗIР'я ФIнАнС>

ЛI3ИНГООДЕРЖУВАЧ:

Мiсцезнаходження:
Код за е!РПОУ
Банкiвськi реквiзити

мiсцезнаходження:
Адреса для листування:

тел./факс

телефон

рнокппiсдрпоу

мФо

Банкiвськi реквiзити

Елекгронна пошта

Електроннi засоби Kort1 Hixauii:
Viber
Електронна пошта

l_____________J

Додаток JlЪl
.Що

Лt

м.

,Щоговору фiнансового

лiзингу

року

Киiв

спЕциФ|кАцlя прЕдмЕтА лIзингу (оБ,сктА лIзингу)
об'скт

l

Найменування/
назва Предмета

лiзинry

х!

л

iзин

ижченаведеноi таблицi

i(зазначаеться,

марка, модель

модифiкацiя, краlЪаlчного паспорта
мета лlзингч. в,t.ч.
плектнlсть. дата
, серiйн ий номер,

пlп

н

a

:

диницю,

=

без П.ЩВ)

F

у

ffiлiзинry(oб'сктaлiзингу),ЩoпoстачaсТЬся'стaнoBить
Лiзuнzоdавця плаmнuком
pa]i

суму

(....---.._)

пдв)

гривень, Оез ПДВ. i ПДВ зо,пооо,*ься у

реесmрацii

N9

п/п

2.

юридичну
Ц"й Д"д"r*. a-"д"*й У 2-х примiрниках, що мають однакову
по одному для кожноi iз CTopiH.

лiзингу Nч
Цей Додаiок е невiд'смною частиною .Щоговору фiнансового

ЛIЗИНГООДЕРЖУВАЧ:

ЛIЗИНГОДАВЕЦЬ:
ТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ
(сУзlР'я ФIнАнс>

М iсLrезнаходження:

мiсцезнаходдення:
код за Сдрпоу
Банкiвськi реквiзити

Адреса для листування:

тел./факс

телефон

мФо

Електронна пошта

рнокпп/едрпоу

Банкiвськi реквiзити
Електроннi засоби KoMyHiKauii:

ViЬеr

Електронна пошта

силу,

Додаток Ns2
,Що

,Щоговору фiнансового лiзшнгу

Jrъ

ГРАФIК ВНЕСЕННЯ
ЛIЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖIВ
м.

Киiв

року

l. Графiк внесення лiзингових
вступае в силу з датийого пiдписання.
z' З моменту пiдписання

платежiв пiдписусгься обома Сторонами та

Графiку внесення лiзингових

Лiзингоолержувач зобов'язусться сплачувати лiзинговi платежi
нихченаведеним графiком внесення

Nр

платехry

в:

Винагорода

Платiж,

сума

й платiж,

що

лiзингодав

лiзингово
го

що

вiдшкодов
у0 частину

ця, грн. без

Загальна

л iзи

ого

iзингових платежi

Авансови

.Щата

сплати
нгов

л

платеку

платех(у,

що
пiдл я гас

платi,
грн.

с

(4+5+6+7

вiдшкодов
уе частину
BapTocTi

об'скта
лiзинry,

BapTocTi

об'екга
лiзинry.

з

ня витрат

Лiзингодавц
я, грн, (у
разi

наявностi)

пдв

4

5

)
2

l

Платежi з
вiдшкодуван

з

BapTicTb

об'скта
лiзинry, що
зtUIишилась

неошrачено
ю, грн. без

пдв

грн. без

грн. без

пдв

пдв

у

платежiв

вiдповiдностi

6

,7

8

(Дбо iнша реlакцiя zрафiку)

3.

L{ей Графiк склалений у 2-х примiрниках, що мають однакову юридичну силу
по одному для кожноТ iз CTopiH.
Щей Графiк е невiд'смною частиною Договору фiнансового лiзинry J"lЪ вiд .

4.

ЛIЗИНГОДАВЕЦЬ:
ТОВЛРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ
(сУзР'я ФIнАнсD
мiсцезнаходження:

код за Сдрпоу
Банкiвськi реквiзити

мФо

тел./факс

Електронна пошта

ЛIЗИНГООДЕРЖУВАЧ:

м iсцезнаходження:
Адреса для листування:

рнокпп/сдрпоу

Банкiвськi реквiзити

телефон
Електронн i засоби

ViЬеr
Електронна пошта

Додаток

J'{!3

!о !оговору фiнансового лiзинry

м

Акт

п

ри

йому-перелачi Об'скта лiзинry

(-)

м. киiЪ

року

Лiзингодавець ТоВАРистВо з оБМЕжЕноЮ вIдповtдАльнIстю (сУЗРя
ФIНАНС), iдентифiкацiйний код за е.ЩРПОУ:_, м lсцезнаходження:
в особi

_,з

олнiсi сторони, та
що дiе на пiдставi
Лiзrrнгоодержув ач (вказаmu найл,,tенування, idенmuфiкацiйнuй коd mа мiсцезнrмоdэrення
сmоронtt/ ФОП/ ПIБ, серiя mа номер паспорmу, кuц mа колu вudанuй, мiсце реесmрацii /
проэlсuвання, реесmрацiйнuй номер об.,tiковоi карпкu п]аmнuка поdаmку), ь особi (вказаmu
посаdу, прiзвuulе, iм'я, по баmьковi), що дiс на пiдставi (вказаmu: сmаmуmу, doBipeHocmi,
полоJrсення, mощо) з iншоТ сторони, в подмьшому разом iменуються "Сторони", а кожна
окремо - "Сторона",
ук.пalли цеЙ Акг приЙому - передачi Об'екта лiзшнry на пiдтвердження факту передачi

Об'екта лiзингу за ,Щоговором фiнансового лiзингу

наступне:

JФ_

в фiнансовий лiзинг про

1. Лiзингодавець передав, а Лiзингоолержувач прийняв наступний Об'скт

лlзингу

:

2. Об'ект лiзингу оглянуто та перевiрено в присутностi CTopiH.

у

Об'скт лiзингу передано
належному cTaHi. технiчно справний. зовнiшнi
пошкодження вiдсутнi, заперечення чи зауваження у CTopiH вiдсутнi.
Лiзингоодержувач не ма€ заувФкень щодо якостi. комплектностi та вiдповiдностi
Об'скта Специфiкацii.
,Щоопрацювання та ремонт Об'екта лiзингу не потрiбнi,
3. Разом з Об'сктом лiзингу передано/ не передано док}менти/ додаткове
лежностi : (зазначити необхiдне
л}

пlп

Найменування переданих
приналежностi

документiв/обладнання/

кiлькiсть

4. I-1ей акт складено у двох примiрниках по одному для кожноi зi CTopiH, що ii
пiдписали.
5. Додаткова iнформачiя:
6. Щей Акг прийому-передачi Об'екта лiзинry с невiд'смною частиною [оговор1
фiнансового л iзингу,ift

ЛIЗИНГООДЕРЖУВАЧ:

ЛIЗИНГОЩАВЕЩЬ:

ОБМЕЖЕНОЮ
ВIДIОВЦАЛЬНIСТЮ
(СУЗIР'я ФIнАнс>

ТОВЛРИСТВО

З

Мiсцезнаходження:
Кол за еЩРПОУ
Банкiвськi реквiзити

мiсцезнаходження:
Адреса для листування:

тел./факс

телефон

Електронна пошта

Електроннi засоби
ViЬеr
Електронна пошта

мФо

рнокпп/сдрпоу

Банкiвськi реквiзити

Додаток ЛЪ4
fiо.Щоговору фiнансового лtзинry
J\!

лiзинry
Акт звiряння взасморозрахункiв за,Д,оговором фiнансового
року

м. КиIв

ВIДПОВЦАЛЬНIСТЮ (СУЗIРЯ

З ОБМЕЖЕНОЮ
Лiзиrrгодавець ТОВАРИСТВО
-с.щрпоу:_, мiсцезнаходкення:--',
за
код
ФIнднсD, iдентифiкацiйний

в

особi

kod_ mа
,
лiзпнгоодержувач (вказаmч наLменування, iоенmuфiкацiйнuй
кu]ч mа колu вuOанuй, мiсце

лtliсцезнахоdэlсення сmоронlt/ О'ОПl ПtВ, серiя

па

Hofulep

паспорmу,

Kup,iu n-ou,nu*o псrdалlку), в особi
рессmрацii'/ про)ruвання, ресспtрацiйнuй
на пiдставi (вказаmu: сmаmуmу
(вказаmЧ посаdу, прiзвuulе, iм"я,'по баmьковi), цо дiе
а
в подмьшому разом iменуються "Сторони",
oo|iDe.ocmi, положення, mощо) з i шoi сторони.
дкr звiряння взасморозрахункiв за .щоговороv
Ho,ttep об:tiково,i.

u.i
ffifiЧ;ь;,-]с;;;;;;;:"};;;
про наступне:
фiнансового лiзинry

.

J\b-.-

Розмiuусmься iнформацiя про взаерозрахункu

Ь 'ii#!,!!iлiiiir::";;;;;;;;
l

до,т:!:I^t::lу:::"-:::lч*;;

OroJ.""-Ё"i -й*i",
T]^ffi""T:;;"frl
5.

в dовiльнiй форм.i

uinoiu" y"ou" Договчч фiнансовоl"_j,]]]j]Jl_.;

"Ърi"Ь^".: ""
по b9"1"v лп" кожноi зi CTopiH, що
^"5_ "р"rrрниках
прч необхiDноспti
ДЪдчr"оuu iнформачiя (зазначumч

.,-,.,,i""и
,ti

пiлписали.

ЛВИНГООДtРЖУВАЧ:
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ
(СУЗIР'я ФlнАнс>

ТОВЛРИСТВО

Мiсцезнаходхення:
Адреса для листування:

Мiсцезнаходдення:
Код за СДРПОУ
Банкiвськi реквiзити

рнокпп/сдрпоу

Банкiвськi реквiзити

мФо

телефон
Електронн i засоби комун iKauii:

тел./факс

Електронна пошта

ViЬеr
Електронна пошта

Tl

Додаток Nе5
l|o !оговору фiнансового лiзингу
J\ъ

Акт переходу права
власностi на Об'скт фiнансового лiзшнry
за !,оговором фiнансового лiзингу Лi
м.

року

Киiв

ЛiзrrнгодавецьТоВлРисТВозоБМЕжЕноюВЦПоВЦлЛьнIсТЮ(сУзРя
ФIнАнс)), iдентифiкачiйний код за С!РПОУ:_, мiсцезнаходжен ня:_, в особi
що дiс на пiдставi

_,з

однiеi сторони, та

лiзпнгоодержув ач (вказаmч найменування, idенmuфiкацiйнuй кй mа мiсцезнмоdэrення
cmopoHtl/ Фоп/ пЙ, серiя mа номер паспорmу, KlLм mа колu BudaHutt, мiсце реесmрацii'/
прй*опп", реесmрацiiнuй номер облiково| карmкu пIаmнuка поdаmку), в особi (вказаmu
iocaily, прiзвiulе, i.л,t'я, пО бапьковi), що дiс на пiдставi (вказаmu: сmаmуmу doBipeHocmi,
noroi*rri", 7n6,u1o) з iншоТ сторони, в подаJlьшому разом iменуються "Сторони", а кожна
окремо - ''Сторона'' уклали чей Дкт переходу права власностi на об'ект фiнансового лiзингу
* Акт) за .Щоговором фiнансового лiзингу Nэ_ про насryпне:
(надалi
'
l. Лiзингоодержувi" належним чином виконав умови,Щоговору фiнансового лiзинry М,
2. Лiзингодавець не мае прегензiй ло Лiзингоодержувача по сплатi лiзингових платежiв та
будь-якиХ iнших п,rатежiв, передбачених .Щоговором фiнансового лiзингу М ,
3. На моменТ пiдписаннЯ цього дкта Лiзингодавець передав Лiзингоодержувачу Bci
документи на Об'скт Лiзингу (зазначити при необхiдностi: у тому
до нього), якi необхiднi Лiзингоолержувачу для наступноi
"""пiобпчдпu"""/приналежностi
тому числi
державноТ ресстрЪчiТ Об'екта лiзинry (зазначитИ прИ необхiдностi: у
обладнання/принмежностi до нього).
4. Об'екг лiзинry (зазначити при необхiдностi: у тому числi обладнання/приналежностi) ,
lепелак)ться
v власнlсть.,lllзингоо
власнiсть Л iзингооI
IIlo

кiлькiсть

Найменування

J\b

(одиншць)

п/п
l

назва об'скга: Загальнi iнформацiя /парамегри/характеристики

мiсtкзнаходкення:

Всюго
лiзингодавцr що:о якостi, кiлькостi, комплектностi, стану чи iнших характеристик об'скта
лiзuнry lзазlлоtuлtч прu необхidносmi: у mому чuслi облаdнання/прuналеэtсносmi dо ybozo) .__
6. З юrrеrrц пiдпп"uп", цього Акга Сторонами, .Щоговiр фiвансового лiзингу J\Ъ_
BBа'KilсTba, прarпнненим.

7_ ll€ri
пiдпrrсаrr_

-{rт смадено У лвох примiрниках по одномУ для кожноТ iз CTopiH, що його
(зазначumu

необхidносm

ЛIЗИНГООДЕРЖУВАЧ:
-IIIПЕГОДАВЕIФ:
-5.Пi:,.,""""*o^,ц,*oA*uЛi*ooДepжyBaЧпiлтвepлясye,Щoнемaспpетeнзiйдo
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телефон

Електроннi засоби комунiкацii:

ViЬег
Електронна пошта

lb

ir

l

а!
=4
l

l

з

.-<

]

l

оi

l

l

а

