
ЗАТВЕРДЖЕНО: Наказом Генерального директора ТОВ «РАДА ІНВЕСТ» №01/02-2022 від 01.02.2022р., дата 

розміщення Загальних умов (Публічної частини) на власному веб-сайті: 01.02.2022р.  

Ця редакція Загальних умов до Договору фінансового лізингу діє з 01.02.2022 року. 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ДО ДОГОВОРУ ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 

ПРЕАМБУЛА 

Ці загальні умови до договору фінансового лізингу (надалі – «Загальні Умови») є невід’ємною та 

публічною частиною письмового договору фінансового лізингу, в розумінні статті 6 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12 липня 2001 року №2664-ІІІ.  

Ці Загальні Умови не є публічним договором в розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. 

Підписавши Договір (індивідуальну частину), Лізингоодержувач приєднався до умов викладених у цих 

Загальних Умовах відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України. 

Загальні Умови знаходяться в загальному доступі на Офіційному сайті Лізингодавця за адресою: 

https://rada-invest.com. 

Перед укладенням Договору Лізингоодержувачу у повному обсязі надано інформацію, яка 

передбачена ч. 2 ст. 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг» від 12 липня 2001 року № 2664-ІІІ зі змінами та доповненнями до нього, в тому числі шляхом 

надання доступу до такої інформації на Офіційному сайті. 

 

Стаття 1. Сторони 

 Лізингодавець – Товариство з обмеженою відповідальністю «РАДА ІНВЕСТ». 

 Лізингоодержувач- юридична особа або фізична особа підприємець, яка отримує право володіння та 

користування Об’єктом Лізингу від Лізингодавця, визначена у Договорі, окремо іменуються як «Сторона», 

спільно як «Сторони». 

 

Стаття 2. Визначення термінів  

  

Збитки користування - будь-який підрахований обґрунтований збиток, який може зазнати кожна зі Сторін 

в результаті винних дій другої Сторони, що призвели до непридатного для використання стану або простою 

Об`єкт лізингу; 

Максимальне навантаження - кількість  кілометрів або мотогодин, як визначено в Додатку 2 до цього 

Договору, яку Лізингоодержувачу дозволено проїхати або експлуатувати відповідно Об`єкт лізингу без 

додаткових платежів протягом Строку Договору; 

Недбале ставлення – експлуатація Об`єкту лізингу з порушенням правил експлуатації та технічного 

обслуговування (враховуючи щоденне технічне обслуговування), які встановлені виробником Об`єкту 

лізингу, в тому числі використання неякісних експлуатаційних рідин, що не відповідають умовам, 

встановленим технічною документацією Об`єкту лізингу; 

Нормальний знос – поступова втрата вартості Об`єкта лізингу протягом Строку Договору з початку строку 

його корисного цільового використання при обов’язковому дотриманні технічного обслуговування у 

Уповноважених дилерів та умов експлуатації Об`єкту лізингу, згідно з вимогами, встановленими 

інструкцією виробника та в Додатку 4; 

Об`єкт лізингу – майно, що визначено в Специфікації (Додаток 1) до даного Договору і передається 

Лізингодавцем Лізингоодержувачу на умовах цього Договору; 

Платежі за надмірне навантаження - додаткові лізингові платежі за навантаження (кількість кілометрів або 

мотогодин), що перевищує Максимальне навантаження Об`єкту лізингу; 

Прийом Об`єкту лізингу – вступ Лізингоодержувачем у користування Об`єктом лізингу; 



Специфікація – невід'ємна частина договору, Додаток 1, що містить у собі набір вимог та параметрів 

Об`єкту лізингу, та перелік Уповноважених дилерів, визначених Лізингодавцю Лізингоодержувачем для 

придбання та передачі у лізинг Об`єкту лізингу по даному Договору; 

Стандартне технічне обслуговування – періодичне обслуговування Об`єкту лізингу протягом Строку 

Договору, згідно з інструкцією виробника; 

Уповноважені дилери - Дилери з продажу Об`єкту лізингу та станції технічного обслуговування, зазначені 

у Специфікації(Додатку 1) до даного Договору; 

Ціна викупу – обумовлена ціна Об`єкту лізингу, після сплати якої, відбувається перехід права власності на 

Об`єкт лізингу до Лізингоодержувача по закінченню терміну дії договору лізингу. 

Робочі дні – усі дні тижня, крім суботи і неділі, а також святкові і неробочі дні, вказані в статті 73 Кодексу 

законів про працю України. 

Автомобільний контролер - пристрій прийому-передачі даних для супутникового контролю 

місцезнаходження транспортних засобів (Об`єкту лізингу) до яких  він прикріплюється, що використовує 

GPS для точного визначення місцезнаходження об'єкта (GNSS-трекер, GPS-трекер тощо). 

Пересічна місцевість - це ділянка земної поверхні без будь-яких доріг або штучно побудованих 

майданчиків зі складними умовами для пересування, які викликані різними рельєфними утвореннями 

(річки, озера, гори, пагорби, ліси, болота тощо). 

Стаття 3. Предмет договору 

 

3.1. Даний Договір регулює юридичні відносини між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем з 
фінансового лізингу Об`єкту лізингу, що набутий у власність Лізингодавцем відповідно до встановленої 
Лізингоодержувачем Специфікації (Додаток 1).  

3.2. Вибір постачальника Об`єкту лізингу здійснюється Лізингоодержувачем. У разі якщо 
Лізингоодержувач відмовляється скористатись наданим йому правом вибору постачальника, тоді таке 
право переходить до Лізингодавця. В такому випадку Лізингоодержувач не заперечує проти вибору 
Лізингодавцем Уповноваженого дилеру Об`єкту лізингу самостійно. 

3.3. Сторони визначили статус операції за даним Договором як фінансовий лізинг, згідно Закону України 
"Про фінансовий лізинг" та Податкового кодексу України. 

 
Стаття 4. Початок лізингу, Умови поставки Об`єкту лізингу, Строк Договору та Вартість Об`єкту лізингу 
 
4.1. З моменту підписання Лізингоодержувачем та Лізингодавцем Акту приймання-передачі Об`єкту 

лізингу, що є невід'ємною частиною даного Договору та/або на третій робочий день із дня письмового 

повідомлення Лізингодавцем Лізингоодержувача про доставку Об`єкту лізингу, Об`єкту лізингу вважається 

таким, що отриманий Лізингоодержувачем у лізинг від Лізингодавця на умовах, визначених даним 

Договором. Місце передачі Об`єкту лізингу узгоджується Сторонами та визначається у Додатку 2. 

4.2. Лізингодавець зобов’язується мати готовий до передачі Об`єкту лізингу в строки, зазначені в 

Додатку 2. Дострокова передача допускається. 

4.3. У разі прострочення здійснення передачі Об`єкту лізингу в строки, зазначені в Додатку 2, 

Лізингодавець сплачує на користь Лізингоодержувача пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від 

суми Першого лізингового платежу за кожний день прострочення. 

4.4.    У разі невиконання Лізингоодержувачем зобов’язань, щодо приймання Об`єкту лізингу протягом               

15(п’ятнадцяти) календарних днів  із дня письмового повідомлення Лізингодавцем Лізингоодержувача про 

готовність Об`єкту лізингу до доставки, Лізингодавець має право в односторонньому порядку відмовитися 

від виконання своїх зобов’язань за цим Договором і відмовитися від цього Договору, стягнувши з 

Лізингоодержувача штраф у розмірі 10 (десять) відсотків загальної ціни даного Договору передбаченої в 

Штраф стягується за рахунок Першого лізингового платежу, якщо Першого лізингового платежу недостатньо 

Лізингоодержувач повинен перерахувати недостатню суму штрафу Лізингодавцю протягом 5-ти (п’яти) 

робочих днів з дня отримання письмової вимоги Лізингодавця. Окрім сплати штрафу, Лізингоодержувач 



зобов’язаний відшкодувати збитки та витрати Лізингодавця пов’язані з відмовою Лізингоодержувача від 

Об`єкта лізингу та реалізацією Об`єкта лізингу. 

4.5. Строк чинності даного Договору починається з дати підписання даного Договору та закінчується 

датою викупу або повернення Об`єкту лізингу Лізингодавцеві, за умови  повного розрахунку по лізинговими 

та іншим платежам, або датою дострокового припинення дії даного Договору. 

4.6. Загальна ціна договору з урахуванням викупу складається з загальної суми лізингових платежів, 

передбачених у Графіку платежів, що є Додаток 3 до Договору фінансового лізингу. 

4.7. Дата викупу або повернення Об`єкту лізингу визначається у Акті прийому-передачі. 

4.8. В подальшому Лізингоодержувач відшкодовує частини вартості Об`єкту лізингу у складі лізингових 

платежів та здійснює викуп Об`єкту у лізингу згідно з виставленими йому рахунками в валюті України - 

гривні.  

4.9. Лізингоодержувач зобов'язаний прийняти Об`єкт лізингу за Актом, при цьому провести  огляд  

Об`єкта лізингу і в разі виявлення неусувних дефектів вказати їх у Акті. У разі виявлення неусувних дефектів, 

що виключають експлуатацію Об`єкта лізингу, протягом двох робочих днів з дня огляду письмово 

повідомити Лізингодавця про відмову у прийнятті Об`єкта лізингу. Якщо Лізингоодержувач не вказав в Акті 

про наявність неусувних недоліків і не заявив про це Лізингодавцю протягом 2-х робочих днів, вважається, 

що приймання Об`єкта лізингу відбулося без зауважень. 

Стаття 5. Об`єкт лізингу та використання Об`єкту лізингу 

5.1. Лізингодавець має виключне право власності на Об`єкту лізингу протягом всього строку дії Договору. 

Лізингоодержувач не може продавати або передавати Об`єкт лізингу у чиєсь користування, володіння, 

обтяжувати (заставляти, використовувати в якості засобу забезпечення зобов’язань чи в будь-який інший 

спосіб) або будь-яким іншим чином відчужувати Об`єкт лізингу на користь третіх осіб. 

5.2. Об`єкт лізингу включає супутню документацію на Об`єкт лізингу та/або може включати в себе 

інструменти, устаткування, допоміжні пристрої, ключі тощо, що зазначається в Акті прийому-передачі. З 

метою вчинення контролю за місцезнаходженням Об`єкту лізингу Лізингодавець має право встановити на 

Об`єкт лізингу Автомобільний контролер, який належить Лізингодавцю на праві власності. Якщо 

Автомобільний контролер встановлюється до передачі Лізингоодержувачу Об`єкту лізингу, то про 

встановлення Автомобільного контролеру останній повідомляється в  Акті приймання-передачі Об`єкту 

лізингу. Якщо ж Автомобільний контролер встановлюється після прийому-передачі Об`єкту лізингу у 

користування, то про відповідні обставини останній повідомляється окремим листом Лізингодавця за 

наслідками вчинення відповідних дій. 

5.3. Окрім випадків наявності у Лізингоодержувача попереднього письмового дозволу Лізингодавця, 

Лізингоодержувач не має права здійснювати заміну, встановлення чи вилучення пристроїв, будь-якого 

обладнання Об`єкту лізингу. Лізингоодержувачу заборонено знімати, вимикати, пошкоджувати, або 

вчиняти будь-які інші дії, які можуть вплинути на належну роботу Автомобільного контролера. З моменту 

повідомлення Лізингоодержувача про встановлення Автомобільного контролеру останній несе майнову 

відповідальність за його стан та належну роботу (в тому числі за ризик випадкового знищення чи 

пошкодження). Лізингоодержувач самостійно несе ризик за втрату чи пошкодження Об`єкту лізингу 

внаслідок забороненої діяльності, визначеної у попередньому реченні. 

5.4. Лізингоодержувач зобов'язаний: 

a) Прийняти (отримати) Об`єкт лізингу протягом трьох робочих днів із дня письмового повідомлення 

Лізингодавцем Лізингоодержувача про доставку Об`єкту лізингу. Користуватися Об`єктом лізингу з 

розумною обережністю, уберігати його від будь-яких пошкоджень, втрат, включаючи крадіжки, жодним 

чином не псувати Об`єкт лізингу; 

b) Завжди використовувати протикрадіжні пристрої, якщо вони  були надані або встановлені водночас 

або після доставки Об`єкту лізингу. 

c) Об`єкт лізингу залишати у охоронюваних місцях для паркування (зберігання). 

5.5. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з поверненням Об`єкту лізингу, Лізингодавець 

знімає показники лічильника пробігу (одометра або лічильника мотогодин) та у разі  перевищення 

Максимального навантаження, зазначеного у Додатку 2, Лізингоодержувач здійснює на вимогу 



Лізингодавця платіж за надмірне навантаження Об`єкту лізингу, який розраховується за зазначеною у 

Додатку 2 ставкою. 

5.6. Нарахування Платежу за надмірне навантаження Об`єкту лізингу здійснюється на підставі показників 

лічильника пробігу (одометра або лічильника мотогодин). У разі виходу лічильника пробігу з ладу 

Лізингоодержувач відразу повідомляє Лізингодавцю строк та пробіг, зареєстрований на дату такої 

поломки. Лізингоодержувач, враховуючи зареєстрований пробіг, визначає середній пробіг за строк 

поломки та додає до зареєстрованого пробігу.  

5.7. Лізингоодержувач не пізніше 10 числа поточного місяця  в довільній формі надає Лізингодавцю звіт 

про пробіг Об`єкту лізингу на електрону пошту info@rada-invest.com вказавши назву Об`єкта лізингу, 

держаний номер або заводський номер та показник лічильника пробігу (одометра або лічильника 

мотогодин). 

Стаття 6. Реєстрація Об`єкту лізингу 

6.1. Об`єкту лізингу, має бути зареєстрований у передбачених чинним законодавством України органах 

державної влади, що провадять таку реєстрацію, Лізингодавцем. Витрати по реєстрації Об`єкту лізингу несе 

Лізингодавець. 

Стаття 7. Лізингові та інші платежі 

7.1. Склад лізингових платежів обумовлюється відповідно до Закону України "Про фінансовий лізинг", 

Податкового кодексу України та включає: 

а) відшкодування частини вартості Об`єкту лізингу; 

b) сплату комісії згідно умов даного Договору. 

7.2. Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцеві: 

а) Перший лізинговий платіж, як це визначено в Додатку 3, строк, вказаний в Додатку 3, після 

виставлення рахунку на сплату Першого лізингового платежу; 

b)  Лізингові платежі мають бути сплаченими згідно графіку платежів, визначеному в Додатку 3. Рахунок 

на щомісячний платіж виставляється з 1 по 5 число кожного місяця. У будь-якому разі відсутність рахунку 

не звільняє Лізингоодержувача від своєчасної сплати щомісячного платежу. Якщо день виплати 

щомісячного лізингового платежу згідно Графіку платежів збігається з вихідним, святковим або неробочим 

днем, щомісячний платіж виплачується напередодні. Будь-які інші платежі, належні до сплати за цим 

Договором, мають бути сплачені протягом трьох робочих днів із дня виставлення відповідних рахунків. 

с) Лізингові платежі та будь-які інші платежі, в тому числі компенсації по платежам, що понесені 

Лізингодавцем та підлягають відшкодуванню Лізингоодержувачем, належні до сплати за цим Договором, 

мають сплачуватись виключно на рахунок Лізингодавця, вказаний в цьому Договорі, або на рахунок 

Лізингодавця, вказаний у виставлених до оплати рахунках. 

 

Стаття 8. Технічне обслуговування Об`єкту лізингу 

8.1. Витрати по виконанню та сплаті робіт, пов'язаних із Стандартним технічним обслуговуванням 

Об`єкту лізингу протягом Строку лізингу покладаються на Лізингоодержувача. 

Стаття 9. Страхування Об`єкту лізингу 

9.1. Лізингодавець забезпечує страхування Об`єкту лізингу «КАСКО» та обов’язкове страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (якщо Об`єкт лізингу є 

транспортний засіб) . Ризики (випадки), від яких застраховано Об`єкт лізингу, та умови страхування 

визначено в Додатку 2 та окремих Договорах страхування, укладених Лізингодавцем зі Страховою 

компанією.  

Лізингодавець забезпечує ознайомлення Лізингоодержувача з умовами страхування погодженими зі 

Страховою компанією, та надання копій вказаних Договорів, а Лізингоодержувач зобов’язується їх 

дотримуватись та належним чином виконувати. 

9.2. У випадку, якщо під час дії Договору ринкова вартість Об’єкта Лізингу перевищить вартість Об’єкта 

Лізингу, яка була на момент укладення Договору, Лізингодавець може збільшити страхову суму, на яку 



застраховано Об’єкт Лізингу на різницю між вартістю Об’єкту Лізингу на момент укладення цього Договору 

та ринковою вартістю Об’єкту Лізингу, про що повідомить Лізингоодержувача. Лізингоодержувач 

зобов’язується прийняти такі зміни та підписати додаткову угоду до Договору з новим Графіком. У випадку 

не підписання додаткової угоди, Лізингодавець надає, а Лізингоодержувач зобов’язується сплатити 

рахунок у зв’язку із збільшенням страхової суми. 

9.3. Страхова компанія, яка буде здійснювати страхування Об’єкта Лізингу, обирається Лізингодавцем, 

як власником Об’єкта Лізингу, на власний розсуд.  

9.4. В разі настання страхового випадку з Об’єктом Лізингу, Лізингоодержувач зобов'язаний негайно 

прийняти усі міри щодо належного оформлення такого страхового випадку, надати необхідні документи 

для сплати страховиком страхового відшкодування, а також в продовж 2 (двох) робочих днів усно та 

письмово проінформувати про це Лізингодавця, а страхову компанію проінформувати в порядку та у строки 

визначені Умовами Страхування.  

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

відшкодувати суму збитків Лізингодавця у розмірі франшизи по страхуванню ризиків викрадення, втрати, 

загибелі і пошкодження Об’єкта Лізингу та інші збитки, які не відшкодовані Лізингодавцю згідно з 

договором страхування. Відшкодування збитків та витрат не здійснюється, якщо Лізингоодержувач 

самостійно здійснив витрати щодо ремонту та відновлення Об’єкта Лізингу до належного стану. 

9.6. В разі настання страхового випадку з Об’єктом Лізингу та отримання Лізингодавцем відповідного 

страхового відшкодування, Лізингодавець спрямовує отримане страхове відшкодування на відновлення 

Об’єкта Лізингу, крім випадку повної конструктивної загибелі Об’єкта Лізингу. Якщо страхового 

відшкодування не достатньо для відновлення Об’єкта Лізингу до належного стану (до стану, який був до 

настання страхового випадку), відповідні додаткові витрати несе Лізингоодержувач.  

9.10. У випадку необґрунтованої відмови страхової компанії виплатити страхове відшкодування, 

Лізингодавець та Лізингоодержувач зобов’язуються вжити необхідних заходів щодо вирішення спору в 

претензійно-позовному порядку. 

9.11. Лізингоодержувач зобов’язаний самостійно та за власний рахунок здійснювати страхування 

Об’єкта Лізингу під час його перевезення як вантажу. При цьому, Лізингодавець має бути призначений 

Ввигодонабувачем за такими договорами страхування вантажу.  

9.12. У випадку повного знищення Об’єкта Лізингу, Лізингоодержувач зобов`язаний протягом 30 

(тридцяти) календарних днів викупити його за ціною, з урахуванням суми заборгованості за цим 

Договором, вартості залишків Об’єкта Лізингу (на підставі експертної оцінки) та виплаченої страхової суми, 

якщо інше не буде погоджено Сторонами в письмовій формі. У випадку, якщо сума страхового 

відшкодування не покриває розміру збитків Лізингоодержувача, отриманих в зв’язку з повним знищенням 

Об’єкта Лізингу, Лізингоодержувач компенсує їх за власний рахунок. Витрати на експертну оцінку несе її 

замовник, якщо інше не буде погоджено Сторонами письмово. Умови повного знищення Об’єкта Лізингу 

визначаються в індивідуальній частині Договору. 

9.13. Після настання дати останнього Періодичного Лізингового платежу, страхування Об’єкта Лізингу 

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

дату останнього Періодичного Лізингового платежу, визначеного в Графіку, Лізингоодержувач не сплатив 

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

лізинговим платежем) Вигодонабувачем за таким договором страхування Об’єкту Лізингу має бути 

призначений Лізингодавець. Якщо протягом 10 (десяти) робочих днів після дати останнього Періодичного 

лізингового платежу, передбаченого Графіком, Лізингоодержувач не застрахував Об’єкт Лізингу та не набув 

право власності на Об’єкт Лізингу з будь-якої причини, Лізингодавець може самостійно здійснити 

страхування Об’єкта Лізингу. В такому випадку Лізингоодержувач зобов`язаний компенсувати витрати 

Лізингодавця на таке страхування протягом 3 (трьох) робочих днів з дати виставлення відповідного рахунку 

Лізингодавця. 

Стаття 10. Викуп або повернення Об`єкту лізингу 

10.1. Після закінчення Строку Лізингу, за умови повної сплати лізингових платежів, або у випадку 
дострокового припинення даного Договору Лізингоодержувач має право викупити Об`єкт лізингу за ціною, 
що розраховується за формулою:  



       PLe= PP + UVC + UVK + PTE, де 
       PLe – повна ціна викупу Об`єкту лізингу; 
       PP - ціна викупу Об`єкту лізингу за умови сплати усіх лізингових платежів, яка вказана у Додатку 

3 до даного Договору; 
       UVC - сума несплачених платежів, що відшкодовують частину вартості Об`єкту лізингу; 
       UVK - сума несплачених платежів, що відшкодовують комісію Об`єкту лізингу, нарахованих на 

момент викупу або на момент дострокового припинення договору; 
      PTE  - сума витрат   Лізингодавця,  пов’язаних з достроковим припиненням даного Договору. 

10.2 У разі виконання всіх домовленостей згідно даного Договору, а саме сплати всіх лізингових 
платежів, викупу,  інших платежів пов'язаних з даним договором, Сторони протягом 10 (десяти) робочих 
днів з дня здійснення всіх платежів підписують Додаток 6 Акт викупу Об`єкту лізингу. Датою переходу право 
власності до Лізингоодержувача на Об`єкт лізингу є дата підписання Додатка 6  Акт викупу. 

10.3. У разі відмови від викупу Об`єкту лізингу, Лізингоодержувач зобов'язаний за власний кошт 
повернути Об`єкт лізингу Лізингодавцеві у задовільному стані з урахуванням Нормального зносу за 
адресою, вказаною Лізингодавцем. У разі повернення Об`єкту лізингу, Лізингоодержувач згідно з 
письмовою вимогою Лізингодавця сплачує останньому як вартість ремонту та полагодження будь-якого 
роду пошкоджень або псувань Об`єкту лізингу, за винятком Нормального зносу, так і вартість заміни 
відсутніх складових Об`єкту лізингу (у тому числі декоративних ковпаків для коліс, запасного колеса та 
інструментів тощо).  

10.4. Лізингоодержувач повертає Об`єкт лізингу Лізингодавцеві разом з сервісною книжкою з відмітками 
про проходження планового технічного обслуговування згідно з інструкціями виробника. У разі 
невиконання цього положення Лізингоодержувач на письмову вимогу Лізингодавця здійснює платіж на 
користь останнього гривнями в еквіваленті 500 (п’ятсот) дол.США згідно курсу НБУ на дату вимоги, який 
відшкодує зменшення вартості Об`єкту лізингу на момент продажу, внаслідок неповної або зовсім 
відсутньої історії обслуговування. 

10.5. Лізингодавець має право ініціювати проведення оцінки  та діагностики Об`єкту лізингу, якщо на 
власний розсуд Лізингодавця, Лізингоодержувач повернув Об`єкт лізингу у незадовільному стані, що на 
його думку не відповідає нормальному зносу Об`єкт лізингу. Витрати на проведення вказаної оцінки та 
діагностики покладаються на Лізингоодержувача або підлягають обов’язковій компенсації 
Лізингоодержувачем Лізингодавцю, про що Лізингодавець виставляє Лізингоодержувачу рахунок для 
оплати (компенсації). 

10.6. Якщо Лізингоотримувач скористався правом викупу Об`єкту лізингу у відповідності з п. 10.1 даного 
Договору, то він має право викупити у Лізингодавця Автомобільний контролер, який був встановлений у 
порядку передбаченому п. 5.2. Договору. Умови викупу Автомобільного контролера зазначаються 
Сторонами в окремому договорі.  

 
Стаття 11. Порядок припинення дії Договору Лізингоодержувачем 

 

11.1. Дострокове припинення, розірвання, відмова від Договору з причин невідповідності уявленням 
Лізингоодержувача, щодо властивостей чи якості Об`єкту лізингу, не допускається. 

11.2. У випадку розірвання даного Договору Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити на користь 
Лізингодавця лізингові платежі за весь період користування Об`єктом лізингу, а саме до дати, яка зазначена 
в Акті повернення чи іншому документі, який буде підтверджувати факт повернення Об`єкту лізингу від 
Лізингоодержувача до Лізингодавця. 

 
Стаття 12. Порядок припинення дії Договору Лізингодавцем 

 

12.1. Лізингодавець може припинити лізинг шляхом повернення Об`єкту лізингу у своє володіння, якщо 
Лізингоодержувач:  

a) не сплатив лізинговий платіж, а також штрафні санкції і інші відшкодування відповідно до 
умов даного Договору частково або у повному обсязі, та прострочення сплати становить більше 60 
календарних днів; 

b) надає Лізингодавцю недостовірну інформацію щодо свого фінансового стану; 
c) здійснює Заборонене використання Об`єкту лізингу; 
d) здійснює істотне порушення даного Договору, яке не буде виправлене протягом 60 

календарних днів після отримання відповідної Претензії Лізингодавця; 



e) стає неплатоспроможним, в тому числі, але не виключно, господарським судом порушено 
справу про банкрутство Лізингоодержувача, має особу, призначену з метою ліквідації, чи подібну 
посадову особу, призначену для управління будь-якими активами Лізингоодержувача, якщо 
вживаються заходи для юридичної ліквідації Лізингоодержувача (за винятком випадків узгодженого 
об'єднання чи злиття); 

f) припиняє свою діяльність; 
g) з інших підстав передбачених чинним законодавством України. 

 

Стаття 13.  Додаткові положення 

 

13.1. Лізингоодержувач повинен надавати Лізингодавцю для перевірки Об`єкт лізингу та 
відповідні документи будь-якого часу. Лізингоодержувач надає Об`єкт лізингу для перевірки Лізингодавцю 
протягом 3 (трьох) робочих днів з дати отримання відповідної вимоги; 

13.2. З моменту передачі Об`єкту лізингу Лізингоодержувачу, до останнього переходять усі 
ризики пов'язані з користуванням та володінням Об`єктом лізингу (в тому числі ризики, пов'язані з 
відшкодуванням збитків та шкоди, завданої Об`єкту лізингу та/або третім особам внаслідок користування 
Об`єктом лізингу, які не будуть компенсовані за рахунок страхових відшкодувань). Лізингоодержувач 
сплачує усі штрафи та витрати за порушення правил паркування, дорожнього руху чи інших вимог 
законодавства України під час користування Об`єктом лізингу. Крім того, Лізингоодержувач відшкодовує 
Лізингодавцю усі понесені ним витрати, що пов'язані з такими порушеннями; 

13.3. Лізингоодержувач гарантує Лізингодавцю, що в процесі використання Об`єкту лізингу 
Лізингоодержувач буде дотримуватися вказівок щодо нормального зносу, як визначено в інструкції 
виробника щодо експлуатації та технічного обслуговування Об`єкту лізингу; 

13.4. Амортизаційні відрахування на Об`єкт лізингу обчислюються відповідно до законодавства. 
13.5. Лізингоодержувач, на запит Лізингодавця, надає Лізингодавцю Баланс та Звіт про фінансові 

результати статистичної звітності не пізніше 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання такого запиту, на 
підставі чого Лізингодавець визначає фінансовий стан та платоспроможність Лізингоодержувача. 

13.6. Неподання такої інформації може призвести до припинення даного Договору згідно з п.14.1(b) 
Договору; 

13.7. Інформація про фінансовий стан є конфіденційною, і Лізингодавець не вправі піддавати її 
розголошенню ні в цілому, ні частково жодній стороні, включаючи місцеві та центральні урядові органи, за 
винятком випадків, коли існує попередній письмовий дозвіл Лізингоодержувача; 

13.8. У разі повернення Лізингоодержувачем Об`єкту лізингу Лізингодавцю його ціна визначається 
Лізингоодержувачем у видатковій накладній, яка підписується сторонами та має  бути визначена 
Лізингоодержувачем за формулою: Z= PP + UVC, де: 

Z       - ціна, за якою повертається Об`єкт лізингу; 
PP    - ціна викупу Об`єкту лізингу, яка вказана у Додатку 3 до даного Договору; 
UVC - сума несплачених платежів, що відшкодовують частину вартості Об`єкту лізингу; 

13.9. Сторони домовились, що Лізингодавець в разі порушення або неналежного виконання 
Лізингоодержувачем умов Договору застосовує до Лізингоодержувача наступні оперативно-господарські 
санкції: Лізингодавець має право безперешкодного доступу до Об`єкту лізингу за для його повернення 
незалежно від місцезнаходження та самостійно або із залученням третіх осіб здійснює повернення 
(вилучення) Об`єкту лізингу за рахунок Лізингоодержувача. Протидія Лізингоодержувача у здійснені 
Лізингодавцем зазначеної оперативно-господарської санкції є посяганням на право власності Лізингодавця 
на Об`єкт лізингу та є підставою для притягнення Лізингоодержувача до відповідальності, визначеної 
чинним законодавством України та Договором. У випадку залучення третіх осіб для повернення Об`єкту 
лізингу Лізингоодержувачу зобов’язаний компенсувати витрати Лізингодавця, які були понесенні ним у 
зв’язку з таким залученням не пізніше 3 (трьох) робочих днів з дня отримання письмової вимоги 
Лізингодавця. 

 
Стаття 14.  Доповнення та додатки до Договору 

 
14.1. Невід’ємними Додатками до цього договору є: 
a) Додаток 1 –  Специфікація Об`єкту у Лізингу; 
b) Додаток 2 – Додаткові Умови фінансового лізингу; 



c) Додаток 3 – Графік Платежів; 
d) Додаток 4 – Визначення нормального зносу; 
e)  Додаток 5 – Акт Прийому-Передачі; 
f)  Додаток 6 – Акт повернення або Акт викупу (підписується по закінченню строку лізингу або 

дострокового припинення Договору). 
14.2. Усі зміни, доповнення, поправки та додатки до даного Договору мають бути складені у письмовій 
формі та підписані і скріплені печатками (за наявності)  повноважними представниками Сторін із 
зазначенням в тексті, що вони є невід'ємною складовою даного Договору. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


