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Станції технічного обслуговування (СТО) – акредитовані Лізингодавцем підприємства, що надають 

послуги з технічного обслуговування і ремонту автомобільного транспорту, а також встановленню 

додаткового обладнання, перелік яких зазначається на сайті Лізингодавця: https://citylease.com.ua. 

Вартість Предмета лізингу – сума всіх платежів за Предмет лізингу, які були сплачені або мають бути 

сплачені Лізингодавцем постачальнику за договором купівлі-продажу або лізингодавцю за договором 

лізингу (у передачі Предмета лізингу в сублізинг), в тому числі ціна Предмета лізингу, визначена за 

договором купівлі-продажу або договором лізингу (у передачі Предмета лізингу в сублізинг) та вказана 

у відповідному додатку до Договору, а також будь-які інші платежі, сплачені Лізингодавцем у зв’язку з 

належним виконанням договору купівлі-продажу та договором лізингу (у передачі Предмета лізингу в 

сублізинг), реєстрацією права власності, дозвільної документації та інше за замовленням 

Лізингоодержувача, зміною, доповненням, поліпшенням, модернізацією або здійсненням капітальної 

реконструкції Предмета лізингу.   

Викупна вартість – сума коштів, яка складається із Заборгованості по відшкодуванню вартості 

Предмета лізингу, яка зазначається у відповідному Графіку лізингових платежів, вказаному у Договорі, 

та за якою Лізингоодержувач має право викупити Предмет лізингу після закінчення терміну лізингу та 

виконання Лізингоодержувачем всіх зобов’язань (в тому числі і грошових) за Договором. 

Дата передачі Предмета лізингу - означає дату підписання Лізингоодержувачем та Лізингодавцем або 

Лізингоодержувачем, Лізингодавцем та Постачальником Акту приймання-передачі Предмета лізингу.  

Дата платежу означає дату, коли Лізингоодержувач повинен сплатити будь-який платіж, визначений в 

цьому Договорі. 

Договір страхування – письмова угода між страховиком і страхувальником щодо Предмета лізингу, 

згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання у разі настання страхового випадку здійснити 

страхове відшкодування Страхувальнику або іншій особі, визначеній у договорі страхування 

Страхувальником, на користь якої укладено договір страхування, на умовах, визначених у договорі 

страхування, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та 

виконувати інші умови договору страхування. Факт укладання договору страхування може 

посвідчуватися страховим свідоцтвом (полісом, сертифікатом), що є формою договору страхування.   

Лізингодавець – товариство з обмеженою відповідальністю "СІТІ ЛІЗИНГ", ідентифікаційний код 

юридичної особи: 44134203, що передає Предмет лізингу Лізингоодержувачу.    

Лізингоодержувач – фізична, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка отримує право 

володіння та користування Предметом лізингу від Лізингодавця. 

Позикодавець –юридична особа, перед якою Лізингодавець має грошові зобов’язання за кредитом чи 

позикою. 

Постачальник - означає особу (юридичну, фізичну або фізичну особу – підприємця) - постачальника 

Предмета (-тів) лізингу, в якої Лізингодавець придбаває або отримує у володіння та користування (у 

разі передачі Предмета лізингу в сублізинг) Предмет лізингу за вибором Лізингоодержувача та 

відповідно до встановлених Лізингоодержувачем специфікацій. 

Всі вищезазначені терміни, можуть використовуватися як в однині, так і в множині. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Лізингодавець передає або зобов'язується передати Лізингоодержувачу у володіння та 

користування Предмет лізингу, в тому числі бувший в експлуатації, що належить Лізингодавцю на праві 

власності і був набутий ним без попередньої домовленості із Лізингоодержувачем, або Предмет 

лізингу, спеціально придбаний Лізингодавцем у постачальника або отриманий раніше за договором 

лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в Сублізинг), відповідно до встановлених 

Лізингоодержувачем Специфікацій, а Лізингоодержувач зобов’язується прийняти Предмет лізингу у 

володіння та користування, та сплачувати Лізингові платежі в розмірі та на умовах визначених 
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Договором, а після сплати всіх Лізингових платежів, і за умови відсутності простроченої заборгованості, 

пені, штрафів по виставлених рахунках та інших платежів, передбачених Договором, придбати у 

власність Предмет лізингу за Викупною вартістю. 

1.2. Специфікація Предмета лізингу, його вартість, термін (строк) та Графік сплати лізингових платежів, 

дата та місце поставки Предмета лізингу, а також інші умови, вказуються у Договорі. Згідно Договору у 

лізинг може передаватись декілька предметів лізингу. В цьому випадку Сторони можуть укладати 

відповідну кількість Договорів, в яких визначено умови щодо кожної окремої одиниці з предметів 

лізингу.  

1.3. Лізингоодержувачу надається право користування Предметом лізингу на строк, вказаний у 

Договорі. Строк лізингу починається з дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Предмета 

лізингу.  

1.4. Строк лізингу починається з Дати підписання Сторонами Акту приймання-передачі Предмета 

лізингу на визнання передачі Предмета лізингу у користування від Лізингодавця Лізингоодержувачу і 

закінчується: 

- в останню дату виконання зобов’язань за регулярними платежами у відношенні кожного 

окремого Предмета лізингу; 

- у наступний день за днем виконання умов пункту 6.8 цього Договору; 

- у наступний день за днем отримання Лізингодавцем документів від відповідних органів (МВС, 

МНС) на підтвердження факту того, що Предмет лізингу був знищений чи втрачений; 

- у день виконання умов додаткової угоди про достроковий викуп; 

-  при достроковому розірванні чи відмови Сторони в односторонньому порядку від Договору 

у випадках передбачених законом та/або цим Договором. 

1.5.  Істотною умовою Договору є сплата Авансового платежу Лізингоодержувачем Лізингодавцю. В 

разі не сплати Лізингоодержувачем Авансового платежу Договір вважається не укладеним.  

2. ПРИДБАННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ.  

2.1. З метою придбання (набуття у власність) або отримання за договором лізингу (у разі передачі 

Предмета лізингу в Сублізинг) Лізингодавцем Предмета лізингу, відповідно до встановлених 

Лізингоодержувачем Специфікацій, Лізингоодержувач зобов’язаний  у строк, визначений у Договорі 

сплатити Аванс вартості Предмета лізингу (далі – Авансовий платіж) та інші платежі, а також комісії 

передбачені Договором до цієї дати включно. 

2.2. Вибір Постачальника Предмета лізингу, відповідно до встановлених Лізингоодержувачем 

Специфікацій, здійснюється Лізингодавцем.  

3. ПЕРЕДАЧА ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ.  

3.1. Умови передачі Предмета лізингу, дата та місце вказуються у Договорі. Передача Предмета лізингу 

Лізингоодержувачу у володіння та користування, відбувається не раніше дати фактичного отримання 

Предмета лізингу у Постачальника, якщо Предмет лізингу набувається спеціально Лізингодавцем у 

Постачальника, відповідно до встановлених Лізингоодержувачем Специфікацій. 

3.2. У разі, якщо експлуатація Предмета лізингу вимагає його державної реєстрації, Предмет лізингу 

реєструється на ім’я Лізингодавця. В цьому випадку Лізингодавець зобов’язаний передати 

Лізингоодержувачу вже зареєстрований Предмет лізингу. 

3.3. Про готовність Предмета лізингу до передачі Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача 

протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту фактичного отримання Лізингодавцем Предмета лізингу, 

шляхом повідомлення Лізингоодержувача у спосіб, передбачений пунктом 8.1 Загальних умов (далі – 

Повідомлення).  
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3.4. Лізингоодержувач зобов’язаний прийняти Предмет лізингу від Лізингодавця протягом 10 (десяти) 

робочих днів з моменту отримання від Лізингодавця Повідомлення про готовність Предмета лізингу 

до передачі. 

3.5. Про передачу Предмета лізингу складається Акт приймання-передачі Предмета лізингу, який 

підписується Сторонами. Лізингодавець залишає у себе один з комплектів ключів та пультів сигналізації 

(за наявності декількох) до закінчення строку лізингу. 

 

3.6. Акт приймання-передачі Предмета лізингу складається у день передачі Предмета лізингу у 

двох оригінальних примірниках – по одному для Лізингодавця і Лізингоодержувача, або у трьох 

примірниках - по одному для Лізингодавця і Лізингоодержувача та постачальника або лізингодавця за 

договором лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в сублізинг), або поручителя за договором поруки 

(у разі наявності поруки за Договором). У разі потреби для органів державної реєстрації може бути 

підписаний четвертий екземпляр такого акту. Приймання Предмета лізингу представником 

Лізингоодержувача згідно з Актом приймання-передачі здійснюється у разі надання ним належним 

чином оформленої довіреності на одержання Предмета лізингу. Умовами здійснення передачі 

Предмета лізингу від Лізингодавця до Лізингоодержувача є: 

3.6.1. Вчасна сплата авансового та інших платежів, які мають бути сплачені згідно Договору до Дати 

передачі Предмета лізингу. 

3.6.2. Укладення додаткової (-вих) угоди про зміну Ціни Предмета лізингу та відповідних змін у 

Графіку(-ах) лізингових платежів згідно підпункту 4.3.1 Загальних умов. 

3.6.3. Укладення додаткової угоди до договору поруки (при її наявності) у разі зміни Ціни Предмета 

лізингу та відповідних змін у Графіку(-ах) лізингових платежів. 

3.6.4. Відсутність заборгованості за іншими договорами, не виключаючи заборгованості за іншими 

договорами лізингу перед Лізингодавцем. 

3.6.5. Відсутність простроченої заборгованості перед іншими фінансовими установами.   

В іншому випадку Лізингодавець письмово інформує Лізингоодержувача і має право перенести Дату 

передачі Предмета лізингу у володіння та користування Лізингоодержувача до усунення таких 

перешкод і за умови, що Постачальник погоджується очікувати вказаний термін, або Лізингодавець 

має право відмовитись від виконання своїх зобов’язань та відступає Лізингоодержувачу право вимоги 

до Постачальника в розмірі Авансового платежу, а Лізингоодержувач приймає таке право вимоги. 

Відступлення набуває чинності з моменту зазначеного у повідомленні. 

3.7. При передачі Предмета лізингу Сторони зобов’язані перевірити якість, технічний стан, 

комплектність Предмета лізингу та його відповідність Специфікації. У разі, якщо під час приймання-

передачі Предмета лізингу будуть виявлені його невідповідності щодо якості та комплектності, 

Сторони складають Акт про невідповідність Предмета лізингу, в якому вказують виявлені недоліки і 

дефекти та шляхи усунення виявлених недоліків та дефектів. У випадку виявлення недоліків при 

передачі Предмета лізингу, Лізингоодержувач може погодитись з прийняттям такого Предмета 

лізингу, в такому випадку усі виявлені недоліки відображуються Сторонами в Акті приймання-передачі 

Предмета лізингу. Лізингоодержувач не може відмовитися від прийняття Предмета лізингу, який 

відповідає технічним характеристикам та Специфікації, вказаній у Договорі. 

3.8. Підписання Сторонами Акту приймання-передачі Предмета лізингу підтверджує: 

- належну якість, комплектність Предмета лізингу; 

- належний стан Предмета лізингу, тобто справність Предмета лізингу і відповідність Предмета 

лізингу техніко-економічним показникам відповідно до Специфікації, вказаній у Договорі; 

- обізнаність і прийняття до виконання Лізингоодержувачем технічних умов та інших регламентів 

експлуатації відповідного Предмета лізингу; 

- отримання належної технічної, реєстраційної документації, відповідної кількості ключів та 
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іншого обладнання, передбаченого Договором; 

- отримання документів зі страхування, а також ознайомлення і прийняття до виконання 

Лізингоодержувачем умов страхування згідно договорів страхування. 

3.9. Якщо Предмет лізингу відповідає Специфікації / технічним характеристикам, що вказані у Договорі, 

то Лізингоодержувач не має права відмовитись від прийняття такого Предмета лізингу і підписання 

відповідного Акту приймання-передачі Предмета лізингу, навіть якщо Лізингоодержувач на дату 

готовності до передачі усвідомив, що Предмет лізингу за своїми характеристиками та Специфікацією 

не в повній мірі відповідає, або перестає відповідати потребам Лізингоодержувача на дату підписання 

цього Договору. 

 

3.10. Будь-які претензії чи рекламації, пов’язані з дефектами та/або недоліками щодо якості, технічного 

стану чи комплектності Предмета лізингу, повинні бути подані Лізингоодержувачем Лізингодавцю до 

моменту підписання Акту приймання-передачі Предмета лізингу. Після підписання Акту приймання-

передачі вважається, що Предмет лізингу передано з належними якістю, кількістю, технічним станом 

та комплектністю, а також у відповідності до Специфікації вказаної в Договорі.  

3.11. У випадку порушення Постачальником строків передачі у власність або в користування 

Лізингодавцю Предмета лізингу, на відповідну кількість днів продовжується строк, встановлений в 

цьому пункті, для передачі Предмета лізингу Лізингоодержувачу. 

3.12. У випадку не передачі Предмета лізингу Постачальником та/або неналежного виконання 

постачальником своїх зобов’язань за договором купівлі-продажу або лізингодавцем за договором 

лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в сублізинг) умов договору лізингу, які призвели до 

неможливості належного виконання Лізингодавцем умов цього Договору, Лізингодавець шляхом 

повідомлення Лізингоодержувача та Постачальника, відступає Лізингоодержувачу право вимоги до 

Постачальника в розмірі Авансового платежу (повністю, або в частині Авансового платежу, яка була 

сплачена за непередану одиницю Предмета лізингу), а Лізингоодержувач приймає таке право вимоги. 

Відступлення набуває чинності з моменту, зазначеного у повідомленні. 

Сторони дійшли згоди, що у випадку не передачі окремої одиниці Предмета лізингу Постачальником і 

поверненні Постачальником Лізингодавцю сплаченого Авансового внеску за відповідну непоставлену 

одиницю Предмета лізингу, проводити зарахування сплаченого Авансового внеску в рахунок сплати 

лізингових платежів за Договором, шляхом внесення зміни до відповідного Графіку сплати лізингових 

платежів, за яким поставка одиниці Предмета лізингу не відбулась, за умови отримання Сторонами 

відповідних рішень про надання згоди щодо внесення змін до відповідного Графіку сплати лізингових 

платежів.  

3.13. У випадку відступлення права вимоги Лізингодавцем згідно з пунктами 3.6 та 3.12 Загальних умов, 

повернення будь-яких інших платежів, сплачених Лізингоодержувачем Лізингодавцю в межах 

виконання цього Договору, не виключаючи авансові платежі з відшкодування та винагороди, не 

передбачається. 

4. ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ 

4.1. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати лізингові платежі за користування Предметом лізингу. 

Обов’язок сплати  нарахованих, але не сплачених лізингових платежів не припиняється у випадку 

розірвання або припинення Договору та/або вилучення Предмета лізингу.  

4.2. До складу лізингових платежів входить: 

- адміністративна комісія (комісія за організаційні заходи Лізингодавця за надання послуг 

фінансового лізингу за Договором) в розмірі вказаному у Договорі, яка сплачується до підписання Акту 

приймання-передачі; 
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- авансовий платіж відшкодування Вартості Предмета лізингу, встановлений у відповідному 

Графіку лізингових платежів Договору, який сплачується до підписання Акту приймання-передачі і 

включає податок на додану вартість; 

- відшкодування Вартості Предмета лізингу в Щомісячному (регулярному) платежі 

встановленому у відповідному Графіку лізингових платежів Договору, який включає податок на додану 

вартість; 

- винагорода Лізингодавця (лізингова комісія) за надання послуг фінансового лізингу за цим 

Договором; 

- інші витрати, що їх несе Лізингодавець при наданні Лізингоодержувачу послуг фінансового 

лізингу за Договором, у тому числі витрати при проведенні державної реєстрації Предмета лізингу (за 

потреби), нотаріального оформлення договору, які Лізингоодержувач зобов’язується компенсувати 

Лізингодавцю протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту висування Лізингодавцем письмової вимоги, 

при умові надання копій документів, що підтверджують такі витрати. 

 

4.3. Сплата лізингових платежів за Договором здійснюється Лізингоодержувачем на кожну Дату 

платежу (Дата виконання зобов’язань) лізингового платежу встановлену у відповідному Графіку 

лізингових платежів, передбаченого в Договорі, протягом всього строку лізингу. Виплата винагороди 

Лізингодавця за надання послуг фінансового лізингу, а також інші лізингові платежі, передбачені 

Договором, проводиться Лізингоодержувачем за даними, які встановлені у відповідному Графіку 

лізингових платежів, передбаченому в Договорі. 

Лізингодавець направляє рахунки-фактури для оплати лізингових платежів згідно з умовами цього 

пункту Загальних умов, при цьому підставою для оплати лізингових платежів є Договір з відповідними 

Графіком лізингових платежів. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати Лізингодавцю зазначену у 

Графіку лізингових платежів суму лізингового платежу, навіть якщо він не згоден з її розміром. При 

цьому Лізингоодержувач зберігає право на зарахування надмірно сплачених сум в рахунок наступних 

лізингових платежів або повернення від Лізингодавця цих сум протягом 5 (п’яти) робочих днів з 

моменту проведення Сторонами звірки розрахунків за Договором.  

4.3.1. У разі застосування при визначенні розміру лізингового платежу коригування курсу валют (для 

Договору фінансового лізингу за яким Лізингоодержувачем є юридична особа або фізична особа-

підприємець), Сторони погоджуються, що під фактичним курсом Кт слід розуміти офіційний курс 

долара США/ЕВРО до української гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют (за даними 

Національного банку України, розміщеними на сайті: 

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=22.06.2021&period=daily) (далі – Фактичний курс 

Кт).  

При цьому, якщо протягом терміну дії Договору матиме місце різниця на збільшення між курсом 

долара США/ЕВРО на день укладання Договору і день платежу, коригування суми платежу 

розраховується за наступною формулою (не застосовується до Авансового платежу):  

T=(T0*KT)/K0, де: 

T – поточний платіж, який підлягає оплаті в гривнях; 

T0 – поточний платіж, зазначений в "Щомісячні платежі" Графіку платежів; 

K0 – курс української гривні до долара США/ЕВРО, за офіційним курсом гривні до іноземних валют (за 

даними Національного банку України), встановлений на день укладення Договору; 

KT – курс української гривні до долара США/ЕВРО, за офіційним курсом гривні до іноземних валют (за 

даними Національного банку України), встановлений на день сплати платежу за Графіком платежів, 

чи Фактичний курс. 

Лізингодавець не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати використання в якості Кт Фактичного 

курсу повідомляє про це Лізингодавця в порядку, передбаченому Договором. 

https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates?date=22.06.2021&period=daily
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Після направлення такого повідомлення лізингові платежі розраховуються на змінній основі з 

використанням в якості Кт Фактичного курсу, зазначеного в повідомленні. Лізингодавець також може 

зазначати інформацію щодо Фактичного курсу Кт  на відповідну дату шляхом розміщення такої 

інформації на сайті Лізингодавця: https://citylease.com.ua, або надати посилання на Фактичний курс на 

сайті Національного банку України.  

Фактичний курс Кт, про який повідомить Лізингодавець, буде застосовуватись до усіх наступних 

лізингових платежів до того моменту, коли Лізингодавець повідомить про інше в такому самому 

порядку.  

4.4. Дата лізингового платежу, вказана у Договорі, є датою нарахування кожного чергового лізингового 

платежу для цілей податкового обліку. 

4.5. Якщо дата лізингового платежу припадає на неробочий день, такий платіж має бути сплачений 

Лізингоодержувачем у робочий день, що передує даті такого платежу. 

4.6. Датою виконання оплати кожного платежу Лізингодавцю за Договором вважається дата 

зарахування коштів на рахунок Лізингодавця. 

4.7. Грошові вимоги Лізингодавця за Договором підлягають задоволенню з отриманих платежів від 

Лізингоодержувача у такій черговості: 

- відшкодування витрат, пов’язаних з отриманням від Лізингоодержувача Предмета лізингу, 

якщо такі витрати матимуть місце;  

- сплата штрафних санкцій, передбачених Договором, якщо відповідне порушення з боку 

Лізингоодержувача матиме місце; 

- сплата пені за прострочення лізингового платежу, якщо таке прострочення матиме місце; 

- відшкодування безумовної франшизи, передбаченої умовами Договору страхування Предмета 

лізингу, у разі настання страхового випадку, яка не відшкодовується страховиком(-ми) за Договором 

страхування; 

- сплата прострочених лізингових платежів, якщо таке прострочення матиме місце (першим 

чином в частині винагороди Лізингодавця, а потім - в частині відшкодування Предмета лізингу); 

- сплата регулярних (строкових) лізингових платежів (першим чином в частині винагороди 

Лізингодавця, а потім -  в частині відшкодування Предмета лізингу); 

- відшкодування збитків, спричинених порушенням Лізингоодержувачем своїх обов’язків за 

Договором, якщо таке порушення матиме місце.  

4.7.1. Лізингоодержувач має право самостійно змінювати черговість, передбачену пунктом 4.7 

Загальних умов, в тому числі зараховувати сплачені Лізингоодержувачем платежі в рахунок погашення 

заборгованості за будь-якими укладеними між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем договорами 

фінансового лізингу та договорами, які будуть укладені між Сторонами в майбутньому, а 

Лізингоодержувач підтверджує свою згоду на це, підписуючи Договір. У випадку зміни Лізингодавцем 

черговості, передбаченої пунктом 4.7 Загальних умов, останній інформує Лізингоодержувача в 

письмовій формі про це в порядку, передбаченому пунктом 8.1 Загальних умов, а Лізингоодержувач 

зобов’язаний дотримуватися такої черговості, яка визначена у відповідному повідомленні.  

4.8. Лізингоодержувач не має права затримувати сплату лізингових платежів, вимагати від 

Лізингодавця відшкодування будь-яких збитків або зменшення розміру лізингових платежів у зв’язку з 

будь-якою перервою в експлуатації Предмета лізингу, включаючи, але не обмежуючись, настанням 

страхового випадку, пошкодженням Предмета лізингу, виведенням його з експлуатації з будь-яких 

причин та/або виникненням обставин непереборної сили.  

4.9. Сторони зобов’язані на вимогу Лізингодавця протягом не більш ніж 10 (десятьох) робочих днів з 

дня пред’явлення вимоги внести зміни до Договору, шляхом підписання Додаткової угоди до 

Договору, щодо збільшення розміру щомісячних лізингових платежів у випадку  

зменшення/збільшення витрат Лізингодавця, передбачених Договором, зміни грошово-кредитної 
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політики Національного банку України, збільшення або впровадження нових ставок податків, зборів 

або інших обов’язкових платежів, які стосуються оподаткування операцій з Предметом лізингу та/або 

спричиняють фактичне зменшення розміру лізингових платежів після стягнення відповідних податків, 

зборів або обов’язкових платежів. 

Збільшення розміру лізингових платежів повинно бути пропорційним збільшенню витрат, що їх несе 

Лізингодавець при наданні Лізингоодержувачу послуг фінансового лізингу за Договором, спричинених 

настанням однієї або декількох з обставин, зазначених у цьому пункті. Лізингоодержувач зобов’язаний 

сплачувати лізингові платежі у збільшеному (скоригованому розмірі) починаючи з наступного 

місячного періоду після місяця, в якому будуть внесені відповідні зміни до Договору.  

4.10. Лізингоодержувач має право письмово звернутися до Лізингодавця з листом щодо дострокового 

часткового або повного погашення лізингових платежів, передбачених Договором, з відповідним 

внесенням змін до Графіку лізингових платежів, не раніше як за 20 (двадцять) календарних днів до 

дати бажаного погашення і за умови відсутності простроченої заборгованості за Договором.  

4.10.1. Часткове дострокове погашення лізингових платежів, передбачених Договором,  можливе у 

будь-якому періоді терміну договору лізингу за умови письмового повідомлення Лізингодавця, про що 

Сторони підписують додаткову угоду до Договору, яка є невід’ємною його частиною. 

4.10.2. Повне дострокове погашення лізингових платежів, передбачених Договором, можливе з 

урахуванням вимог, наведених у пункті 4.9 Загальних умов, не раніше 13 (тринадцятого) місяця з дати 

підписання Договору і за умови письмового повідомлення Лізингодавця.  

4.10.3. У разі сплати Лізингоодержувачем будь-якої суми, за відсутністю внесення змін до Графіку 

лізингових платежів, що оформлюється Додаткового угодою до Договору, така сума буде залишатись 

на рахунку Лізингодавця і зараховуватись в погашення існуючої (поточної) заборгованості, а надалі - в 

рахунок сплати кожного з наступних лізингових платежів на дату виставлення згідно Графіку лізингових 

платежів за Договором. 

4.11. Лізингодавець зобов’язаний вести облік платежів та заборгованості Лізингоодержувача за 

Договором і може за необхідності вимагати проведення звірки взаєморозрахунків, а також у випадках 

запитів аудиторів та податкової служби.  

На вимогу Лізингоодержувача, але не частіше ніж 1 (один) раз на 6 (шість) місяців, Лізингодавець 

зобов’язаний проводити звірку розрахунків за Договором. Сторони погоджуються, що остаточною 

підставою для визначення будь-яких грошових зобов’язань Лізингоодержувача перед Лізингодавцем 

за Договором є дані бухгалтерського обліку Лізингодавця.  

4.12. Сплата всіх належних Лізингодавцю платежів за Договором здійснюється Лізингоодержувачем 

шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Лізингодавця  відкритий у банку і вказаний в 

Договорі.  

4.13. У разі виникнення у Лізингодавця будь-яких додаткових витрат, пов’язаних з доставкою, 

передачею, реєстрацією, проведенням технічних оглядів/контролів Предмета лізингу тощо, в т. ч. зі 

сплатою Лізингодавцем транспортного податку відповідно до статті 267 Податкового кодексу України, 

а також будь-яких штрафних санкцій за неналежне використання Предмета лізингу чи порушення 

Лізингоодержувачем правил дорожнього руху тощо (і, як правило, носять одноразовий характер), 

Лізингоодержувач зобов’язаний компенсувати Лізингодавцю такі витрати протягом 3 (трьох) робочих 

днів з моменту висування Лізингодавцем письмової вимоги, при умові надання копій документів, що 

підтверджують такі витрати. 

4.14. У разі вчинення Лізингоодержувачем чи особою, якій Лізингоодержувач передав право 

керування Предметом лізингу порушення чинного законодавства у зв’язку з неналежним 

використанням Предмета лізингу та/або Правил дорожнього руху із використанням Предмету лізингу, 

в тому числі які зафіксовані за допомогою стаціонарних або переносних засобів фіксації 

правопорушень (автофіксація, правила паркування, інше, що визначено у КУпАП), за якими фізичною 
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особою, стосовно якої складено постанову, є керівник Лізингодавця, то Лізингоодержувач 

зобов’язується:  

- повідомити протягом 3 (трьох) робочих днів Лізингодавця про факт та зміст винесення такої 

постанови шляхом направлення інформаційного повідомлення, в порядку передбаченому пунктом 8.1 

Загальних умов;  

- самостійно здійснити оплату штрафу, вказаного в Постанові, із зазначенням у графі 

"Призначення платежу" номеру і дати даної постанови та державного номерного знаку автомобіля, на 

якому вчинено правопорушення, а також зазначити ПІБ керівника Лізингодавця у графі "призначення 

платежу";  

- направити в порядку передбаченому пунктом 8.1 Загальних умов електронний платіжний 

документ або якісну скан- (або фото-) копію квитанції про оплату штрафу. 

4.15. Підписанням Договору Лізингоодержувач підтверджує, що ним враховані та йому зрозумілі 

ризики оплати штрафів із невірним зазначенням основних реквізитів: номеру та дати постанови, 

державні номерні знаки Предмету лізингу, на якому вчинено правопорушення, та ПІБ керівника 

Лізингодавця, а також Лізингоодержувач повідомлений та усвідомлює в повній мірі, що його оплата з 

не зазначенням або неповним зазначенням відповідних належних реквізитів платежу є однозначною 

умовою для Лізингодавця не враховувати здійснену оплату як належне виконання зобов’язання по 

оплаті адміністративного штрафу. 

4.16. В будь-якому випадку, у разі якщо від дня винесення Постанови минуло 10 (десять) календарних 

днів, а від Лізингоодержувача не отримано належно оформленого платіжного документу, 

Лізингодавець має право самостійно оплатити даний штраф (чи його подвійний розмір у разі спливу 

35 календарних днів з дати винесення постанови), а Лізингоодержувач зобов’язаний компенсувати такі 

витрати Лізингодавцю та сплатити штраф у розмірі 50 % від стягнутого за постановою розміру штрафу 

в терміни, передбачені пунктом 4.13 Загальних умов. 

4.17. Сторони погоджуються з тим, що у разі звернення Позикодавцем стягнення на Предмет лізингу 

та/або на майнові права за Договором, Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати лізингові платежі, 

а також усі інші платежі за Договором на користь Позикодавця за реквізитами, зазначеними у 

відповідному повідомленні Позикодавця, надісланому Лізингоодержувачу за адресою 

місцезнаходження останнього, зазначеною у Договорі (при цьому інші положення, які встановлюють 

необхідність здійснення відповідних платежів на користь Лізингодавця, до уваги не приймаються). 

Достатнім доказом здійснення звернення стягнення на Предмет лізингу та/або на майнові права за 

Договором є відповідна інформація, зазначена у письмовому повідомленні Позикодавця. 

5. ПРАВО ВЛАСНОСТІ НА ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ.  

5.1. Право власності на Предмет лізингу належить Лізингодавцю або лізингодавцю за договором 

лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в сублізинг). У разі переходу права власності на Предмет 

лізингу від Лізингодавця або лізингодавця за договором лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в 

сублізинг) до третьої особи, у тому числі, до Позикодавця у випадку звернення стягнення на Предмет 

лізингу, права і обов’язки Лізингодавця за Договором переходять до нового власника Предмета 

лізингу. Лізингоодержувач не має права вчиняти дії, які можуть порушити право власності 

Лізингодавця, лізингодавця за договором лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в сублізинг) або 

третіх осіб – власників Предмета лізингу на Предмет лізингу. 

5.2. Після закінчення Строку лізингу та за умови належного виконання Лізингоодержувачем усіх 

обов’язків за Договором, зокрема сплати Викупної вартості (якщо це передбачено Договором), 

Лізингоодержувач має право вимагати передачу йому права власності на Предмет лізингу від 

Лізингодавця (третіх осіб – у випадку переходу до них права власності на Предмет лізингу).  

5.3. Достроковий викуп Лізингоодержувачем Предмета лізингу, відбувається на умовах, що 
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передбачені в Договорі (але в будь-якому випадку не раніше ніж через один рік з дати початку перебігу 

строку лізингу - дати підписання Акту приймання-передачі Предмета лізингу).  

5.4. Перехід права власності на Предмет лізингу у випадках, передбачених пунктами 5.2 та 5.3 

Загальних умов здійснюється протягом 20 (двадцяти) робочих днів шляхом підписання обома 

Сторонами Акту про передачу права власності. Після отримання від Лізингодавця Акту про передачу 

права власності, Лізингоодержувач протягом 10 (десяти) робочих днів зобов’язаний власними силами 

і за свій рахунок здійснити перереєстрацію Предмету лізингу на своє ім’я в уповноважених органах 

МВС. Будь-які витрати, збитки понесені Лізингодавцем у зв’язку з Предметом лізингу після підписання 

Акту про передачу права власності, в т. ч. сплата транспортного податку згідно статті 267 Податкового 

кодексу України, сплата штрафних санкцій за порушення Правил дорожнього руху, тощо, підлягають 

відшкодуванню Лізингоодержувачем в повному обсязі. 

5.5. У разі, якщо після закінчення строку лізингу за Договором, Лізингоодержувач не реалізує своє 

право викупу Предмета лізингу, згідно з пунктом 5.2 Загальних умов, та не продовжить строк 

користування Предметом лізингу, Лізингоодержувач повертає Предмет лізингу Лізингодавцю на 

підставі Акту в місці та в час, зазначені Лізингодавцем, з урахуванням вимог пунктів 12.5 та 12.10 

Загальних умов. 

5.6. У разі передачі Предмета Лізингу в заставу Позикодавця, відчуження Предмета лізингу 

Лізингодавцем дозволяється лише за письмовою згодою Позикодавця. 

6. ПЕРЕХІД РИЗИКІВ ТА СТРАХУВАННЯ.  

6.1. З моменту підписання Акту приймання-передачі до Лізингоодержувача переходять усі ризики, 

пов’язані з Предметом лізингу, включаючи майнові ризики щодо втрати, знищення, пошкодження або 

псування Предмета лізингу, а також ризики завдання шкоди третім особам та навколишньому 

середовищу внаслідок експлуатації Предмета лізингу.  

6.2. З метою зменшення ризиків володіння та користування Предмет лізингу, зазначений у Договорі, 

обов’язково повинен бути застрахований протягом всього терміну дії Договору за ризиками 

страхування КАСКО та цивільної відповідальності (ОСЦПВ) та, за рішенням Лізингодавця, іншими, 

зазначеними у Договорі.  

Лізингодавець самостійно здійснює страхування Предмета лізингу і визначає страхову компанію з 

переліку акредитованих Лізингодавцем. Види страхування Предмета лізингу, франшиза за кожним 

видом страхування, територія дії певного виду страхування зазначаються у Договорі.  

6.3. Перелік страхових ризиків за кожним видом страхування, права та обов’язки Сторін, дії 

Лізингоодержувача у разі настання страхового випадку, документи, які Лізингоодержувач 

зобов’язаний надати у разі настання страхового випадку, зазначаються в Договорах страхування за 

ризиками страхування КАСКО та цивільної відповідальності (ОСЦПВ) (далі – Договір страхування). 

Лізингоодержувач зобов’язаний належним чином, своєчасно і в повному обсязі  виконувати і 

дотримуватись умов Договорів страхування. При цьому відповідний договір страхування (КАСКО), 

розміщений на сайті Лізингодавця: https://citylease.com.ua.  

Підписуючи Договір Лізингоодержувач підтверджує, що він повністю ознайомлений і усвідомлює 

умови Договорів страхування та Правила страхової компанії, з якими підписані Договори страхування 

Предмета лізингу, і свої дії у разі настання страхового випадку за участі або з Предметом лізингу. 

6.3.1. Витяг/електронний поліс з Договору страхування КАСКО та ОСЦПВ відповідного Предмету 

лізингу, які на вимогу Лізингоодержувача можуть бути надіслані на електронну адресу 

Лізингоодержувача, зазначену в Договорі чи отримані останнім безпосередньо у Лізингодавця. 

6.4. Лізингоодержувач зобов’язаний негайно (відповідно до умов Договору страхування)  повідомляти 

страхову компанію, та протягом 3 (трьох) годин  Лізингодавця та Позикодавця (у разі передачі Предмета 

лізингу в заставу Позикодавцю) про настання страхових випадків, передбачених умовами Договору 
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страхування, і надавати їм усі необхідні документи, які підтверджують факт втрати, знищення, 

пошкодження або псування Предмета лізингу. У разі незаконного заволодіння Предметом лізингу третіми 

особами Лізингоодержувач також зобов’язаний негайно сповістити про це правоохоронні органи. Якщо у 

зв’язку з невиконанням Лізингоодержувачем обов’язку, встановленого цим пунктом, вигодонабувач 

не отримає належних йому сум страхового відшкодування, Лізингоодержувач зобов’язаний протягом 

21 (двадцяти одного) робочого дня за власний рахунок відновити Предмет лізингу, а у випадку повної 

втрати чи знищення Предмета лізингу – протягом 21 (двадцяти одного) робочого дня сплатити 

Лізингодавцю суму в розмірі всіх прострочених платежів, пені та штрафів, які були несплачені на дату 

страхового випадку або знищення Предмета лізингу, та Заборгованості по відшкодуванню вартості 

Предмета лізингу за Графіком лізингових платежів на таку дату та, за потреби, витрати на зняття 

Предмета лізингу з реєстрації.  

За згодою Сторін, строк, передбачений цим пунктом може бути продовжений, що оформляється 

Додатковою угодою до Договору.  

6.5. Лізингоодержувач розуміє і погоджується з тим, що він не звільняється від виконання обов’язків за 

цим Договором в частині виконання оплати лізингових платежів у разі повної або часткової 

неможливості користування Предметом лізингу.  

6.6. У випадку повної втрати або знищення Предмета лізингу з будь-яких причин, Лізингодавець має право 

задовольнити свої вимоги за рахунок всіх отриманих сум страхового відшкодування, в порядку 

передбаченому пунктом 4.7 Загальних умов, а також вимоги щодо оплати залишку Заборгованості по 

відшкодуванню вартості Предмета лізингу, вказаному у відповідному Графіку лізингових платежів, 

який передбачений в Договорі, на дату складання такого розрахунку і припинити дію Договору в 

односторонньому порядку.  

6.7. Якщо отримана Лізингодавцем або іншим вигодонабувачем сума страхового відшкодування за 

Договором страхування перевищує суму заборгованості Лізингоодержувача, що розрахована згідно з 

пунктом 6.6 Договору, Лізингодавець зобов’язаний сплатити Лізингоодержувачу суму перевищення 

такого страхового відшкодування протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з дати надходження коштів 

від страхової компанії на рахунок Лізингодавця або іншого вигодонабувача. 

 

6.8. У разі коли сума отриманого Лізингодавцем страхового відшкодування від страхової компанії, сума 

сплачених Лізингоодержувачем лізингових платежів в частині відшкодування вартості Предмета 

лізингу та сума, отримана від реалізації залишків Предмета лізингу не повністю покриває розмір витрат 

на придбання Предмету лізингу, Лізингоодержувач повинен протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів з 

дати отримання відповідної вимоги від Лізингодавця, погасити відповідну заборгованість зі сплати 

вартості Предмету лізингу, платежів з винагороди, нарахованих до дати розірвання Договору та 

несплачених Лізингодавцем (у разі їх наявності), компенсувати витрати на реєстрацію та страхування 

Предмету лізингу (невідшкодовані останнім у зв’язку з припиненням Договору) та інші витрати, що 

виникли у Лізингодавця під час виконання умов відповідного Договору, які передбачені пунктом 4.13 

Загальних умов. 

6.9. У будь-якому разі у випадку втрати (знищення, викрадення, неможливості відновлення) Предмета 

лізингу, у разі втрати Лізингодавцем страхового покриття з вини Лізингоодержувача або невизнання 

випадку страховим, Лізингоодержувач зобов’язаний протягом 15 (п’ятнадцяти) робочих днів 

відшкодувати Лізингодавцю всі збитки у розмірі непогашеної вартості такого Предмету лізингу, а у разі 

пошкодження - відшкодувати Лізингодавцю (або з дозволу останнього безпосередньо СТО) суму 

збитків, що виникли у зв’язку з відновленням Предмету лізингу або відновити Предмет лізингу до 

початкового стану за свій рахунок, а також відшкодувати будь-які інші збитки щодо відповідного 

Предмета лізингу, в т. ч. в розмірі франшизи, що виникла при виплаті страхового відшкодування за 

Предметом лізингу. 
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6.10. У разі передачі Предмета лізингу в заставу Позикодавцю, отримання страхового відшкодування 

за Предмет лізингу потребує узгодження з Позикодавцем.  

7. ВИКОРИСТАННЯ ТА УТРИМАННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ.  

7.1. Протягом Строку лізингу Лізингоодержувач має право користуватись Предметом лізингу виключно за 

його цільовим призначенням. Лізингоодержувач несе всі витрати, пов’язані з керуванням, експлуатацією, 

збереженням, технічним обслуговуванням та ремонтом Предмета лізингу, а також із здійсненням інших 

заходів, передбачених Договором. 

7.2. Лізингоодержувач має право керувати, експлуатувати, зберігати та переміщувати (використовувати) 

Предмет лізингу виключно по визначеній в Договорі території України, за виключенням населених пунктів, 

на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених 

пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, в т. ч. тимчасово окупованих територій України та/або зон 

введення надзвичайного чи військового стану (в межах, які встановлюються компетентними державними 

органами України). 

7.2.1. Використання (експлуатація) Предмету лізингу на іншій території, ніж та, що обумовлена в Договорі, 

можливе лише з дозволу Лізингодавця.  

7.3. Під час використання Предмета лізингу Лізингоодержувач зобов’язаний утримувати Предмет лізингу у 

справному стані та в належних умовах, які є звичайними для аналогічного за своїми характеристиками 

майна. З цією метою Лізингоодержувач повинен: 

- дотримуватись чинного законодавства України, інструкцій виробника, правил експлуатації 

(використання), технічного обслуговування і ремонту Предмета лізингу; 

- вживати всі необхідні заходи для належного збереження і експлуатації (використання) 

Предмета лізингу, своєчасного проведення профілактичних робіт, поточного ремонту, технічного 

обслуговування, усунення пошкоджень тощо; 

- забезпечити безпечне використання (експлуатацію) і керування Предметом лізингу та його 

захист від незаконних посягань та протиправних вимог інших осіб; 

- не допускати погіршення стану Предмета лізингу та не вчиняти дій, які можуть спричинити 

зменшення вартості Предмета лізингу понад норми його звичайної амортизації (зносу) та/або 

порівняно зі звичайними ринковими цінами на аналогічне за своїми характеристиками майно; 

- не допускати до керування Предметом лізингу осіб, які не досягли 21 року та мають стаж не менше 

3 (трьох) повних років відповідної категорії транспортного засобу; 

- забезпечити відповідність рівня кваліфікації осіб до складності виконуваних робіт з керування, 

експлуатації (використання) та обслуговування Предмета лізингу; 

- не вчиняти стосовно Предмета лізингу дії, які є непритаманними для цього виду майна та/або 

звичайної господарської діяльності Лізингоодержувача; 

- забезпечити комплектність Предмета лізингу, передбачену законодавством України та 

умовами Договорів страхування, при використанні Предмета лізингу. 

7.4. Лізингоодержувач зобов’язаний забезпечити регулярне технічне обслуговування та ремонт Предмета 

лізингу у відповідності до інструкцій виробника та умов експлуатації (використання) Предмета лізингу. 

Лізингоодержувач повинен своєчасно замінювати всі втрачені або ушкоджені частини Предмета лізингу 

лише тими, які поставляє або рекомендує виробник Предмета лізингу. Регулярне технічне обслуговування 

та ремонт Предмета лізингу здійснюється виключно на акредитованих Лізингодавцем СТО.  

7.5. Лізингоодержувач має право змінити, доповнити, поліпшити, модернізувати або здійснити 

капітальний ремонт Предмета лізингу виключно за умови отримання попередніх письмових згод 

Лізингодавця, лізингодавця за договором лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в сублізинг) та 

Позикодавця (у разі передачі Предмета лізингу в заставу Позикодавця). Будь-які зміни, доповнення 

або поліпшення Предмета лізингу є його невід’ємною складовою частиною. Якщо зазначені зміни, 
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доповнення або поліпшення Предмета лізингу були здійснені всупереч вимогам цього пункту без згоди 

Лізингодавця, і такі зміни, доповнення або поліпшення можуть бути відділені від Предмета лізингу без 

шкоди для нього, Лізингодавець має право вимагати від Лізингоодержувача негайно повернути 

Предмет лізингу до первісного стану, а Лізингоодержувач зобов’язаний за власний рахунок вчинити 

відповідні дії для виконання вимоги Лізингодавця.  

Якщо поліпшення Предмета лізингу зроблено за згодою Лізингодавця та інших осіб, передбачених цим 

пунктом, Лізингоодержувач має право на відшкодування вартості необхідних витрат або на 

зарахування їх вартості у рахунок лізингових платежів. 

7.6. Лізингоодержувач не має права відчужувати Предмет лізингу, передавати його в заставу або іншим 

чином обтяжувати Предмет лізингу. Передача Предмета лізингу в сублізинг або в тимчасове володіння 

чи користування третім особам іншим способом допускається виключно за умови отримання 

попередніх письмових згод від Лізингодавця, лізингодавця за договором лізингу (у разі передачі 

Предмета лізингу в сублізинг) та Позикодавця (у разі передачі Предмета лізингу в заставу 

Позикодавця).  

7.7. Лізингоодержувач не має права допускати до експлуатації Предмета лізингу осіб, яким 

законодавство України забороняє здійснювати експлуатацію Предмета лізингу.  

7.8. Лізингодавець, лізингодавець за договором лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в сублізинг) 

та Позикодавець (у разі передачі Предмета лізингу в заставу Позикодавця) мають право у будь-який 

час протягом строку лізингу, але не частіше чотирьох разів на місяць, за умови попереднього (не менш 

ніж за 2 (два) робочих дні до дати проведення перевірки) повідомлення Лізингоодержувача, 

перевіряти дотримання Лізингоодержувачем умов утримання, зберігання та використання Предмета 

лізингу. Лізингоодержувач зобов’язаний на вимогу Лізингодавця або лізингодавця за договором 

лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в сублізинг) або Позикодавця (у разі передачі Предмета 

лізингу в заставу Позикодавця)  забезпечити безперешкодний фізичний доступ представникам 

Лізингодавця, лізингодавця за договором лізингу (у разі передачі Предмета лізингу в сублізинг) та 

Позикодавця (у разі передачі Предмета лізингу в заставу Позикодавця) до Предмета лізингу та негайно 

на їх вимогу надавати всі документи, необхідні для проведення такої перевірки. Результати перевірки 

оформлюються двостороннім актом огляду Предмета лізингу та проведенням його фотофіксації. 

7.9. Не частіше чотирьох разів на місяць, на вимогу Лізингодавця, Лізингоодержувач протягом 2 (двох) 

робочих днів з дня отримання такої вимоги, зобов’язаний надсилати Лізингодавцю  фото звіт Предмета 

лізингу відповідно до інструкції Лізингодавця. 

7.10. Лізингоодержувач за власний рахунок зобов’язаний, на вимогу Лізингодавця, надати актуальний 

звіт про незалежну оцінку вартості Предмета лізингу, виконаний акредитованим Лізингодавцем 

суб’єктом оціночної діяльності. 

7.11. Лізингоодержувач зобов’язується надати доступ представникам Лізингодавця до встановленої 

системи GPS на Предмет лізингу, не пізніше 3 (трьох) робочих днів, з дня повідомлення про це 

Лізингоодержувача Лізингодавцем.  

7.12. Сторони дійшли згоди, що у випадку прострочення Лізингоодержувачем сплати лізингових та 

інших платежів передбачених Договором більше ніж на 3 (три) календарних дні, Лізингодавець має 

право:  

- здійснити без попередження Лізингоодержувача обмеження руху Предмета лізингу через систему 

GPS-навігації. Відновлення руху Предмета лізингу відбуватиметься негайно після сплати 

Лізингоодержувачем заборгованості; 

- та/або тимчасово вилучити Предмет лізингу, про що в той же день Лізингодавець повідомляє 

Лізингоодержувача. Повернення Лізингоодержувачу Предмета лізингу відбуватиметься протягом 2 

(двох) робочих днів з дня сплати Лізингоодержувачем заборгованості та відшкодування витрат 

Лізингодавця, пов'язаних із тимчасовим вилученням Предмета лізингу. При цьому місце де 
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відбуватиметься повернення тимчасово вилученого Предмета лізингу вказується Лізингодавцем у 

відповідному повідомленні.   

8. ВИМОГИ ЩОДО ПОВІДОМЛЕНЬ ТА ЗВІТНОСТІ.  

8.1. Всі повідомлення, вимоги або інша кореспонденція можуть направлятися Стороні наступним 

чином: 

а) за допомогою засобів мобільного зв’язку, шляхом направлення повідомлення у месенджерах 

(Telegram, WhatsApp, Viber, тощо), реквізити яких зазначаються Сторонами в Договорі.  

б) на адресу електронної пошти, зазначену Сторонами в Договорі. 

в) на поштову адресу, зазначену Сторонами в Договорі. У разі, якщо Сторона змінить 

місцезнаходження/місце реєстрації та/або фактичну адресу/місце проживання, які вказані у Договорі, 

та не повідомить про це письмово іншу Сторону, всі повідомлення та інша кореспонденція, направлена 

Стороною на адресу іншої Сторони, зазначену у Договорі чи змінену шляхом письмового 

повідомлення, вважаються належним чином відправленими Стороною та отриманими іншою 

Стороною. При цьому достатнім доказом направлення Сторонами одна одній повідомлень, вимог та 

іншої кореспонденції є поштова квитанція (чек) про направлення рекомендованого листа, опис 

вкладення у цінний лист чи повідомлення про вручення (у разі відправки кур’єром). При цьому всі 

повідомлення, що направлені поштою на адресу Лізингоодержувача вважаються доставленими через 

6 (шість) робочих днів з дати відправки. 

8.2. Сторони погоджуються з тим, що всі повідомлення, вимоги або інша кореспонденція, які Сторони 

надсилають одна одній, можуть надсилатися у будь-який спосіб, передбачений пунктом 8.1 Загальних 

умов, крім тих, які стосуються зміни умов Договору та/або його припинення, які надсилаються 

виключно у спосіб, передбачений підпунктом "в" пункту 8.1 Загальних умов. 

8.2.1. Сторони погоджуються з тим, що у разі виникнення обставин, передбачених Договором, які 

зумовлюють необхідність у внесенні змін до Договору, шляхом підписання Додаткової угоди, при 

наданні (направленні) Лізингоодержувачу підписаних Лізингодавцем двох примірників Додаткової 

угоди, Лізингоодержувач зобов’язується підписати один примірник Додаткової угоди і повернути його 

Лізингодавцю до дати, зазначеній в такій Додатковій угоді. У разі, якщо до дати укладання Додаткової 

угоди Лізингоодержувач не поверне підписаний примірник Додаткової угоди, вважається, що 

Додаткова угода підписана в редакції, наданій (відправленій) Лізингодавцем, і вона набирає чинності 

до Договору з дати, зазначеної в Додатковій угоді.   

8.2.2. При виконанні зобов’язань за Договором Сторони можуть здійснювати електронний 

документообіг в частині складання, оформлення та обміну первинних бухгалтерських документів. 

8.3. Лізингодавець має право контролювати будь-якими зручними для нього способами дотримання 

Лізингоодержувачем умов користування та утримання Предмета лізингу, а також бути 

проінформованим про фінансовий стан Лізингоодержувача, у зв’язку з чим Лізингоодержувач 

зобов’язаний: 

8.3.1. забезпечити безперешкодний доступ Лізингодавця до Предмета лізингу, території (приміщення) 

знаходження Предмета лізингу при проведенні інспектування Предмета лізингу, що здійснюється на 

підставі повідомлення Лізингодавця, відправленого Лізингоодержувачу у спосіб, передбачений 

пунктом 8.1 Загальних умов, за 2 (два) робочі дні до дати проведення інспектування, в тому числі у разі 

необхідності забезпечити надання Предмету лізингу для інспектування (огляду) в місце та час, 

зазначені у відповідному повідомленні; 

8.3.2. для юридичних осіб:  

8.3.2.1. на вимогу Лізингодавця, але не частіше одного разу на календарний квартал, надавати 

Лізингодавцю протягом 10 (календарних днів), з дня отримання такої вимоги, фінансову звітність (Ф1 

та Ф2) за останній звітний період та останній звітний рік поквартально (не менше п’яти останніх 
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періодів, якщо звітність подається щоквартально), з відміткою з Державної податкової служби України 

(або з електронним підтвердженням про здачу звітності до Державної податкової служби України) 

(якщо звітність подається один раз на рік надати довідку встановленого зразка); податкові декларації 

за останній звітний період з відміткою з Державної податкової служби України (або з електронним 

підтвердженням про здачу звітності до Державної податкової служби України); розшифровку статей 

балансу та звіту про фінансові результати; оборотно-сальдові відомості за рахунками обліку 10, 31, 36, 

37, 38, 63, 68 за останній звітний період з вхідним/вихідним сальдо, оборотами у розрізі сум та 

контрагентів; розшифровку рядків звіту про фінансові результати за останній звітний рік; управлінську 

звітність, що підтверджує фінансовий стан; документи, що підтверджують наявність права власності 

на нерухомість та інше майно, що використовуються у діяльності або діючі договори на оренду 

складських, виробничих, офісних приміщень; договори про боргові зобов‘язання за кредитами, 

отриманими банківськими гарантіями, акредитивами, лізинговими договорами, тощо з графіками 

погашень та додатковими угода в разі їх наявності; довідки про наявність/відсутність зобов'язань в 

обслуговуючих банках за кредитами, отриманими банківськими гарантіями, акредитивами, 

лізинговими договорами; довідки про обороти за рахунками підприємства з обслуговуючих банків за 

останні 12 місяців помісячно; діючі договори з постачальниками та покупцями, частка яких становить 

більше 10% обсягу поставок/закупівлі товару чи послуги; дозволи, ліцензії, сертифікати та інші 

дозвільні документи, наявність яких є обов'язковою для здійснення видів діяльності; документи, що 

підтверджують повноваження головного бухгалтера (наказ про призначення, паспорт, довідка про 

присвоєння ідентифікаційного номера фізичної особи-платника податків); 

8.3.2.2. надавати Лізингодавцю протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі з 

додаванням підтверджуючих документів інформацію про зміни в установчих документах (у тому числі 

зміну організаційно-правової форми, назви, основного напрямку діяльності, банківських реквізитів, 

складу засновників, виконавчого органу, зміну кінцевих бенефіціарних власників (контролерів)); про 

порушення справи про банкрутство Лізингоодержувача, прийняття рішення про реорганізацію, 

ліквідацію; про накладення арешту на банківські рахунки/активи Лізингоодержувача; 

8.3.3. для фізичних осіб-підприємців: 

8.3.3.1. на вимогу Лізингодавця, але не частіше одного разу на календарний місяць, надавати 

Лізингодавцю протягом 10 (календарних днів), з дня отримання такої вимоги,  податкові декларації за 

останній звітний період з відміткою з Державної податкової служби України (або з електронним 

підтвердженням про здачу звітності до Державної податкової служби України); діючі договори з 

постачальниками та покупцями, частка яких становить більше 10% обсягу поставок/закупівлі товару чи 

послуги; банківські виписки з поточних рахунків за останні 12 місяців; договори на оренду складських, 

виробничих, офісних приміщень; управлінську звітність, що підтверджує фінансовий стан; документи, 

що підтверджують наявність права власності на нерухомість та інше майно, що використовуються у 

діяльності; довідки про наявність/відсутність зобов'язань в обслуговуючих банках за кредитами, 

отриманими банківськими гарантіями, акредитивами, лізинговими договорами; довідки з 

обслуговуючого банку про депозитні або поточні рахунки за останні 12 місяців;  

8.3.3.2. на вимогу Лізингодавця, але не частіше одного разу на місяць, надавати Лізингодавцю 

протягом 10 (календарних днів), з дня отримання такої вимоги, інформацію про доходи, одержані від 

використання Предмета лізингу; 

8.3.4. для фізичних осіб:  

8.3.4.1. на вимогу Лізингодавця, але не частіше одного разу на календарний місяць, надавати 

Лізингодавцю протягом 10 (календарних днів), з дня отримання такої вимоги, довідку про 

наявність/відсутність заборгованості Лізингоодержувача за кредитами в банках і/або за договорами 

лізингу, відомості про рух коштів по рахунках в установах банків, відомості про укладені 

Лізингоодержувачем договори поруки, гарантії, застави, відомості про отримані кредити, позички або 
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позики тощо) та інші матеріали та інформацію необхідні для аналізу фінансового стану 

Лізингоодержувача та/або Поручителя, перевірки достатності джерел грошових надходжень 

Лізингоодержувача для виконання зобов’язань за Договором тощо; документи, що підтверджують 

наявність права власності на нерухомість та інше майно.  Вся інформація про фінансовий стан 

Лізингоодержувача та/або Поручителя є конфіденційною і не підлягає розголошенню, крім випадків, 

передбачених чинним законодавством або Договором; 

8.3.4.2. на вимогу Лізингодавця, але не частіше одного разу на місяць, надавати Лізингодавцю 

протягом 10 (календарних днів), з дня отримання такої вимоги, інформацію про доходи, одержані від 

використання Предмета лізингу;  

8.3.5. надавати Лізингодавцю протягом 5 (п’яти) календарних днів у письмовій формі з додаванням 

підтверджуючих документів інформацію про зміну місцезнаходження або фактичної адреси, а також 

про зміну місця реєстрації/проживання та прізвища (у разі, якщо Лізингоодержувачем є фізична особа 

чи фізична особа-підприємець), телефонного номеру та електронної адреси; 

8.3.6. на вимогу Лізингодавця, надавати Лізингодавцю протягом 10 (календарних днів), з дня 

отримання такої вимоги, для проведення первинного фінансового моніторингу, надавати 

Лізингодавцю документи (відомості), передбачені вимогами законодавства у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. 

9. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

9.1. За прострочення виконання будь-яких грошових зобов’язань за Договором Лізингоодержувач, 

протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги Лізингодавця, сплачує 

йому пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діє у період існування 

прострочених платежів, за кожен календарний день прострочення. Нарахування пені здійснюється 

починаючи з наступного календарного дня після дати, коли відповідне грошове зобов’язання мало 

бути виконаним, і по день виконання Лізингоодержувачем простроченого зобов’язання включно. 

Сплата пені здійснюється у день сплати лізингових платежів або в будь-який інший день за згодою або 

на вимогу Лізингодавця. Сплата пені не звільняє Лізингоодержувача від виконання простроченого 

грошового зобов’язання. 

9.2. У разі невиконання або неналежного виконання Лізингоодержувачем будь-якої з вимог, 

встановлених статтею 7 Загальних умов щодо умов утримання Предмета лізингу та/або захисту права 

власності Лізингодавця на Предмет лізингу, Лізингоодержувач, протягом 7 (семи) календарних днів з 

моменту отримання відповідної вимоги Лізингодавця,  зобов’язаний сплатити Лізингодавцю штраф за 

кожне таке порушення у розмірі _______ від Вартості Предмета лізингу, щомісячно протягом строку 

невиконання зобов’язання. 

9.3. У разі порушення вимог та строків, встановлених статтею 8 Загальних умов, щодо надання звітності, 

Лізингоодержувач, протягом 7 (семи) календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги 

Лізингодавця, зобов’язаний сплатити Лізингодавцю штраф за кожне таке порушення у розмірі 

________ від Вартості Предмета лізингу, щомісячно протягом строку невиконання зобов’язання. 

9.4. У разі порушення Лізингоодержувачем інших умов Договору, Лізингоодержувач, протягом 7 (семи) 

календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги Лізингодавця,  зобов’язаний сплатити 

Лізингодавцю штраф у розмірі _______ від Вартості Предмета лізингу за кожен випадок такого 

порушення. 

9.5. Лізингоодержувач зобов’язаний сплачувати штрафи протягом 7 (семи) календарних днів з моменту 

отримання відповідної вимоги Лізингодавця про сплату штрафу. Сплата штрафів не звільняє 

Лізингоодержувача від виконання ним будь-яких зобов’язань за цим Договором. 

9.6. Лізингоодержувач самостійно за власний кошт відшкодовує будь-які збитки чи шкоду, завдані 
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іншим особам або їх майну в результаті використання Предмета лізингу, якщо Договором страхування 

не покривається завдана шкода. 

9.7. Лізингоодержувач зобов’язаний за власний кошт здійснювати оплату будь-яких податків та інших 

платежів (прирівняних до податків), пов’язаних з укладенням та виконанням Договору або у зв’язку з 

Договором. Ці витрати підлягають сплаті Лізингоодержувачем протягом не більш ніж 5 (п’яти) 

календарних днів з моменту отримання відповідної вимоги Лізингодавця, на підставі рахунку-фактури 

виставленого Лізингодавцем. 

9.8. Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати на вимогу Лізингодавця документально 

підтверджені збитки через неналежне виконання Лізингоодержувачем зобов’язань за цим Договором. 

9.9. Лізингодавець має право стягнути з Лізингоодержувача прострочену заборгованість та/або 

Предмет лізингу у безспірному порядку на підставі виконавчого напису нотаріуса. 

9.10. Лізингодавець несе відповідальність згідно чинного законодавства України та умов Договору. 

9.11. Лізингоодержувач має право відмовитися від Договору, в частині непереданого Предмету 

лізингу, в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо 

прострочення передачі Предмета лізингу становить більше 30 (тридцяти) календарних днів. 

Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, у тому числі повернення платежів, що 

були сплачені Лізингодавцю до такої відмови, у разі якщо прострочення передачі Предмета лізингу 

відбулося з вини Лізингодавця. 

10. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ (ФОРС-МАЖОР).  

10.1. Сторона, яка не виконала або неналежним чином виконала свої зобов’язання за Договором, не 

відповідає перед іншою Стороною, якщо доведе, що належне виконання зобов’язань стало 

неможливим внаслідок непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин за 

конкретних умов конкретного періоду часу. До обставин непереборної сили Сторони віднесли явища 

стихійного характеру: землетруси, повені, удари блискавки, природні катаклізми, які не дають 

можливість використовувати Предмет лізингу відповідно до технічних умов. Сторони погодилися, що 

достатнім підтвердженням існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-промислової 

палати України.  

10.2. Сторони зобов’язані письмово у термін не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту настання 

обставин непереборної сили повідомити іншу сторону про їх настання, якщо вони перешкоджають 

належному виконанню Договору.  

10.3. Якщо такі обставини продовжують діяти протягом 30 (тридцяти) днів з дати їх виникнення, 

Сторони проводять переговори з метою обговорення заходів, які необхідно здійснити в подальшому.  

11. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК.  

11.1. Будь-які суперечки, що виникають внаслідок або у зв’язку з Договором, вирішуються Сторонами 

шляхом переговорів. У випадку недосягнення згоди за результатами переговорів, зацікавлена Сторона 

має право у порядку, передбаченому чинним законодавством України, звернутися для вирішення 

спору до суду, згідно встановленої підвідомчості та підсудності.  

11.2. Договір в усіх відношеннях тлумачиться у відповідності до чинного законодавства 

України.  

12. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОР.  

ПОВЕРНЕННЯ ПРЕДМЕТА ЛІЗИНГУ.  

12.1. Дія Договору припиняється повним виконанням Сторонами його умов, а також в інших випадках, 

передбачених Договором та чинним законодавством.  
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12.2. Лізингодавець має право достроково в односторонньому порядку розірвати Договір, відмовитися 

від Договору та вилучити Предмет лізингу у випадках, коли Лізингоодержувач:  

12.2.1. не сплатив лізинговий платіж (частково або повністю) та/або інший платіж, передбачений 

Договором, та прострочення оплати становить більше 60 (шістдесяти) календарних дні з дня настання 

строку платежу;  

12.2.2. якщо у Лізингодавця є достовірна інформація з приводу неплатоспроможності 

Лізингоодержувача та/або виникли обставини, що погіршують фінансовий стан Лізингоодержувача чи 

на думку Лізингодавця ставлять під загрозу виконання зобов’язань за Договором;  

12.2.3. використовує Предмет лізингу з порушенням умов Договору;  

12.2.4. Лізингоодержувач протягом терміну дії даного Договору порушує умови будь-яких інших 

договорів, укладених між Сторонами;  

12.2.5. стосовно Лізингоодержувача ініційовано процедуру банкрутства/ліквідації або прийнято 

рішення щодо припинення/реорганізації Лізингоодержувача або рішення про арешт чи конфіскацію 

майна Лізингоодержувача (якщо Лізингоодержувач - юридична особа) чи у випадку смерті 

Лізингоодержувача (якщо Лізингоодержувач - фізична особа, в т. ч. фізична особа-підприємець);  

12.2.6. у разі настання/наявності будь-якої обставини:  

- у разі встановлення Лізингоодержувачу неприйнятно високого ризику за результатами 

оцінки чи переоцінки ризику;  

- у разі ненадання Лізингоодержувачем документів (відомостей) або умисного надання 

останнім неправдивих відомостей, передбачених вимогами законодавства у сфері запобігання та 

протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансування тероризму 

та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;  

- у разі коли здійснення ідентифікації та/або верифікації є неможливим або якщо у 

Лізингодавця, як суб’єкта первинного фінансового моніторингу виникає сумнів стосовно того, що особа 

виступає від власного імені;  

-  встановлення факту перебування Лізингоодержувача в шлюбі на момент укладення 

Договору, при умові, що інший з подружжя не надав нотаріально засвідченої згоди на укладення 

Договору; 

- встановлення факту подання Лізингоодержувачем під час здійснення ідентифікації та/або 

верифікації (поглибленої перевірки клієнта) недостовірної інформації або подання інформації з метою 

введення Лізингодавця в оману;  

- встановлення факту надання Лізингодавцю недостовірної інформації, документів з явною 

метою укладання Договору і привласнення Предмету лізингу та/або отримання в результаті таких дій 

матеріального блага;  

-                у разі, коли Лізингоодержувач на запит Лізингодавця щодо уточнення інформації про клієнта 

не надав відповідну інформацію (офіційні документи та/або належним чином засвідчені їх копії).  

12.3. У разі виникнення обставини, передбаченої підпунктом 12.2.1 Загальних умов, Лізингодавець 

направляє Лізингоодержувачу повідомлення з вимогою усунути існуючі порушення.  

12.4. У разі, якщо протягом 20 (двадцяти) календарних днів з дати направлення Лізингоодержувачу 

повідомлення згідно з пунктом 12.3 Загальних умов, Лізингоодержувач не усуне визначені в 

повідомленні порушення, а також при настанні обставин, передбачених підпунктами 12.2.2 - 12.2.6 

Загальних умов, Лізингодавець направляє на адресу Лізингоодержувача, у спосіб передбачений 

пунктом 8.1 Загальних умов або вручає нарочно повідомлення про відмову від Договору (його 

розірвання) із зазначенням дати розірвання Договору та дати і місця повернення Предмета лізингу 

Лізингодавцю.  

Лізингоодержувач зобов’язаний за свій рахунок протягом терміну, передбаченого в повідомленні, 

повернути Предмет лізингу Лізингодавцю за адресою, вказаною в повідомленні.  
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При цьому в разі відмови Лізингоодержувача від передачі (повернення) Предмета лізингу 

Лізингодавцю, Лізингодавець має право самостійно вилучити Предмет лізингу з місця 

зберігання/знаходження або ремонту без будь-яких дозволів Лізингоодержувача (у тому числі, але не 

виключно, на підставі виконавчого напису нотаріуса або відповідного рішення суду) з покладанням на 

Лізингоодержувача понесених витрат.  

Повернення/вилучення Предмета лізингу оформляється підписанням Сторонами Акту повернення 

Предмета лізингу або підписанням Акту вилучення Предмета лізингу комісією у складі уповноважених 

осіб Лізингодавця, в якому зазначаються фактичні показники пробігу Предмета лізингу та всі дефекти. 

Лізингодавець не несе відповідальності за особисті речі, які знаходяться в Предметі лізингу на момент 

вилучення/повернення. 

12.5. Лізингоодержувач зобов’язаний повернути Предмет лізингу з усіма його складовими частинами, 

обладнанням, документами та іншим приладдям, отриманим згідно з Актом приймання-передачі 

Предмета лізингу, а також з установленими в порядку, передбаченому  пунктом 7.5. Загальних умов, 

поліпшеннями Предмета лізингу. Предмет лізингу має бути повернений у справному стані, а за ступенем 

зношеності повинен відповідати його нормальному зносу за час використання за нормальних умов 

його експлуатації. При поверненні (вилученні) Предмета лізингу Лізингоодержувачем Лізингодавцю 

стан, в якому Предмет лізингу повертається (вилучається), повинен бути документально зафіксований 

представниками Сторін в Акті повернення (вилучення), враховуючи умови зносу Предмета лізингу. 

При цьому при достроковому поверненні/вилученні Предмета лізингу Лізингодавець має право 

протягом 5 (п’яти) робочих днів провести діагностику Предмету лізингу на акредитованій 

Лізингодавцем СТО, для можливості проведення оцінки його ринкової вартості. 

12.6.  Датою розірвання Договору є дата вказана у відповідному повідомленні про відмову (розірвання) 

від Договору, що направляється рекомендованим/цінним листом на адресу, вказану в Договорі чи 

іншу, повідомлену Лізингоодержувачу згідно підпункту 8.3.5. Загальних умов. У випадку неотримання 

Лізингоодержувачем повідомлення про відмову (розірвання) від Договору з будь-яких причин 

Лізингоодержувач вважається належним чином повідомлений про відмову (розірвання) від Договору 

та її наслідки відповідно до пункту 8.1 Загальних умов.  

12.7. У разі прострочення Лізингоодержувачем оплати першого лізингового платежу згідно Графіку 

платежів, або прострочення прийняття і безпідставної відмови від прийняття в лізинг Предмета лізингу 

відповідно до пункту 3.4 Загальних умов на термін понад 10 (десять) робочих днів, Договір вважається 

розірваним на 11 (одинадцятий) робочий день з дати прострочення оплати першого лізингового 

платежу або прийняття Предмета лізингу за Договором.  

12.8. Вилучення Предмета лізингу, припинення Договору (відмова від Договору) не звільняє 

Лізингоодержувача від сплати всіх нарахованих та несплачених платежів згідно з Договором. Сторони 

досягли згоди, що у разі односторонньої відмови Лізингодавця від Договору (розірвання Договору), 

Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити Лізингодавцю всі належні до сплати та несплачені лізингові 

платежі згідно з Графіком платежів; витрати, понесені Лізингодавцем у зв’язку з виконанням Договору 

(у тому числі у зв’язку з вилученням, транспортуванням, зберіганням, витрати на здійснення 

виконавчого напису нотаріуса, тощо), а також передбачені Договором або чинним законодавством 

України штрафні санкції та збитки згідно з пунктом 9.8 Загальних правил. 

12.9. У разі вилучення Предмета лізингу, розірвання Договору з причин, зазначених у Договорі та/або 

законодавстві України, всі раніше сплачені Лізингоодержувачем лізингові платежі, крім випадку, 

передбаченого пунктом 12.11 Загальних правил, поверненню не підлягають, оскільки є платою за 

володіння і користування Предметом лізингу за Договором. 

 

12.10. У разі повернення Предмета лізингу Лізингоодержувачем та/або вилучення Предмета лізингу 

Лізингодавцем (в т. ч. на підставі виконавчого напису нотаріуса або рішення суду) Лізингоодержувач, 
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який є платником ПДВ, зобов’язаний оформити (в т. ч. зареєструвати згідно з вимогами чинного 

законодавства) податкову накладну на суму невідшкодованої вартості Предмета лізингу, яка 

визначається як сума лізингових платежів в частині відшкодування вартості Предмета лізингу, 

несплачених за Договором за Предмет лізингу на дату такого повернення (вилучення) Предмета 

лізингу. 

12.11. Лізингоодержувач має право достроково в односторонньому порядку (але не раніше ніж через 

6 (шість) місяців з дати початку перебігу строку лізингу - дати підписання Акту приймання-передачі 

Предмета лізингу) розірвати Договір (відмовитися від Договору) та повернути Предмет лізингу з 

власної ініціативи, письмово повідомивши про це Лізингодавця не менше ніж за 40 (сорок) 

календарних днів до дати його розірвання. При цьому сплачені Лізингоодержувачем платежі в рахунок 

відшкодування вартості Предмета лізингу повертаються на рахунок Лізингоодержувача, вказаний у 

Договорі, протягом 30 (тридцяти) календарних дні, за умови: 

- відшкодування витрат, понесених Лізингодавцем для відновлення Предмета лізингу до початкового 

стану, з урахуванням нормальному зносу за час використання за нормальних умов його експлуатації;  

- витрат, понесених Лізингодавцем у зв’язку з виконанням Договору (у тому числі у зв’язку з 

вилученням/поверненням Предмета лізингу, транспортуванням тощо);  

- повернення Предмета лізингу Лізингодавцю в місці та час, вказані Лізингодавцем, на підставі Акту, з 

урахуванням вимог пункту 12.5 та пункту 12.10 Загальних умов. 

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ.  

13.1. Сторони підтверджують, що текст Договору зі всіма додатками та додатковими угодами, будь-які 

матеріали, інформація та відомості, які стосуються Договору, є конфіденційними і не можуть бути 

передані третім особам без письмової згоди іншої Сторони Договору, крім випадків, коли така 

передача пов'язана з одержанням офіційних дозволів, документів для виконання Договору або сплати 

податків, інших обов’язкових платежів, а також у випадках, передбачених чинним законодавством, яке 

регулює зобов’язання Сторін за Договором. 

13.2. Не є розголошенням конфіденційної інформації надання такої інформації: 

- співробітникам, службовцям або представникам Лізингодавця, якщо таке розголошення інформації є 

необхідним для виконання ними своїх обов’язків; 

- афілійованій компанії Лізингодавця, за умови, що така компанія зобов’язана не розголошувати 

конфіденційну інформацію третій стороні, крім випадків, коли таке розголошення здійснюється 

відповідно до вимог законодавства; 

- якщо таке розголошення здійснюється на підставі рішення суду або іншого уповноваженого 

законодавством органу; 

- аудиторам, страховим компаніям чи юридичним та іншим професійним радникам Лізингодавця. 

14. ІНШІ УМОВИ. 

14.1. Лізингодавець має право переуступати свої права та обов’язки за Договором третім особам. 

Отримання згоди Лізингоодержувача в цьому разі не вимагається. 

14.1.1. У разі переходу права власності на Предмет лізингу від Лізингодавця до іншої особи, права та 

обов’язки Лізингодавця за Договором переходять до нового власника (Новий Лізингодавець). В цьому 

випадку, Лізингоодержувач зобов’язаний власними силами і за свій рахунок надати Предмет лізингу 

та документ про реєстрацію права власності, для здійснення реєстраційних дій по реєстрації права 

власності на Предмет лізингу, у визначені Лізингодавцем та /або Новим Лізингодавцем (Новим 

власником), час і місце. 
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14.1.2. Лізингоодержувач попереджений Лізингодавцем про те, що майнові права на отримання 

лізингових та інших платежів за Договором та/або Предмет Лізингу, можуть бути передані 

Лізингодавцем в заставу на весь термін дії Договору, і не заперечує проти цього. Лізингоодержувач 

зобов’язаний сприяти Лізингодавцю в реалізації цього права та в разі отримання відповідної вимоги 

надати Лізингодавцю документи, необхідні для здійснення застави (лист-згода тощо) та/або Предмет 

лізингу для огляду. 

14.2. Лізингоодержувач не має права переуступати свої права та обов’язки, що випливають з Договору, 

третім особам без попереднього письмового узгодження з Лізингодавцем. 

14.3. Сторони домовились, що Лізингодавець має право витребувати, а Лізингоодержувач 

зобов’язаний надати на першу вимогу Лізингодавця документи та відомості, які необхідні для 

ідентифікації та/або верифікації (в тому числі встановлення ідентифікаційних даних кінцевих 

бенефіціарних власників (контролерів)) Лізингоодержувача, з’ясування його особи, суті діяльності, 

фінансового стану з метою виконання вимог законодавства України, що регулює відносини у сфері 

запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. У разі 

невиконання зазначених вимог, Лізингодавець має право діяти відповідно до вимог законодавства, що 

регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом. 

14.4. Лізингоодержувач ознайомлений і попереджений Лізингодавцем про особливості, недоліки та 

потенційну небезпеку, яку Предмет лізингу може становити для життя, здоров’я, репутації або майна 

Лізингоодержувача та інших осіб (навколишнього середовища) або призвести до пошкодження самого 

Предмета лізингу. 

14.5. Лізингоодержувач підтверджує, що він належним чином повідомлений та ознайомлений (в тому 

числі і з наочними прикладами зміни розміру періодичних платежів, у випадку зміни офіційного курсу 

гривні до іноземної валюти) про можливі валютні ризики, що впливатимуть на договір фінансового 

лізингу, зобов’язання якого виражені в іноземній валюті, про можливість зміни вартості предмета 

фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових платежів залежно від офіційного 

курсу гривні до іноземної валюти, що передбачені умовами договору фінансового лізингу. 

Підписанням Договору Лізингоодержувач підтверджує, що він усвідомлює можливе настання 

несприятливих для нього наслідків, спричинених коливанням курсів валют, і гарантує виконання взятих 

на себе зобов'язань своєчасно та в повному обсязі.   

14.6. Лізингоодержувач підтверджує надання Лізингодавцем йому наступної інформації про: 

- умови надання фінансової послуги із зазначенням вартості цієї послуги для Лізингоодержувача; 

- умови надання додаткових послуг, пов’язаних із фінансовим лізингом, та їх вартість (у разі надання 

таких послуг); 

- умов та правил страхування за ризиками КАСКО, обов’язкового та додаткового страхування; 

- порядок сплати податків і зборів за рахунок Лізингоодержувача внаслідок отримання послуги 

фінансового лізингу (якщо Лізингодавець виступає податковим агентом Лізингоодержувача); 

- правові наслідки та порядок здійснення розрахунків з Лізингоодержувачем внаслідок дострокового 

припинення надання послуги фінансового лізингу; 

- механізм захисту прав споживачів Лізингодавцем та порядок урегулювання спірних питань, що 

виникають у процесі надання послуги фінансового лізину; 

- реквізити органу, який здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг (адреса, номер 

телефону тощо), а також реквізити органів з питань захисту прав споживачів. 

14.7. Сторони, їх представники, підтверджують, що вони ознайомлені зі змістом своїх прав, 

передбаченим Законом України "Про захист персональних даних". 
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14.7.1. Прийнявши умови Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист 

персональних даних Лізингоодержувач надає Лізингодавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) 

на передачу, обробку, зберігання його персональних даних (будь-яка інформація про фізичну особу, в 

тому числі, але не виключно, інформація щодо: прізвища, імені, по батькові, інформації, яка зазначена 

в паспорті (або іншому документі, що посвідчує особу), реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків, дати, місця народження, громадянства, місця проживання або перебування, дані 

про освіту, професію, місця, посади та стаж роботи, сімейного, соціального стану, номерів контактних 

телефонів/факсів, дані про платоспроможність Лізингоодержувача, у тому числі, про належність йому 

на праві власності майна, про розмір доходів, адреси електронної пошти тощо (надалі - "Персональні 

дані"), з метою оцінки фінансового стану Лізингоодержувача та його спроможності виконати 

зобов'язання за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів. 

14.7.2. Також Лізингоодержувач підтверджує, що; 

- надав свою безумовну згоду на те, що Лізингодавець має право використовувати, поширювати 

(розповсюджувати, реалізовувати, передавати) Персональні дані Клієнта та/або інформацію, яка стала 

відома Лізингодавцю при укладенні Договору, третім особам - контрагентам (партнерам) 

Лізингодавця, які будуть залучені останнім на договірній основі до процесу обслуговування Договору 

з мстою належного виконання Лізингодавцем та відповідною третьою особою умов укладених 

договорів; 

- надав свою безумовну згоду на те, що Лізингодавець має право звертатись за інформацією про 

фінансовий стан Лізингоодержувача до третіх осіб, які пов'язані з Лізингоодержувачем родинними, 

сімейними, особистими, діловими, професійними або іншими відносинами; 

- надав свою безумовну згоду на те, що у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язань 

Лізингоодержувача перед Лізингодавцем на підставі цього Договору, Лізингодавець має право 

передати Персональні дані Лізингоодержувача та інформацію щодо цього Договору третім особам 

(включаючи, але не обмежуючись, правоохоронним та іншим компетентним державним органам, 

факторинговим компаніям, колекторським компаніям, юридичним фірмам, адвокатам тощо) для 

захисту своїх законних прав та інтересів, стягнення заборгованості за Договором, пені, збитків та 

застосування інших засобів впливу правового характеру; 

- надав свою безумовну згоду, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і суб'єкта кредитної 
історії, на отримання/передачу своїх Персональних даних з/в бюро кредитних історій (у тому числі, 
але не виключно ТОВ" Українське бюро кредитних історій ",  що знаходиться за адресою: 01001, 
м.Київ, вул.Грушевського, 1-д, код ЕГРПОУ 33546706,), на отримання та їх обробку з метою оцінки 
фінансового стану Лізингодавця та його спроможності виконати зобов'язання за Договором, а також 
захисту прав та інтересів Лізингодавця. 
14.7.3. Обробка персональних даних проводиться Лізингодавцем у відповідності із вимогами Закону 

України "Про захист персональних даних". Згода на обробку персональних даних Лізингоодержувача 

є безстроковою та не залежить від строку дії цього Договору. 

14.8. Якщо інше не випливає зі змісту Договору, права і обов’язки Сторін, передбачені цим Договором, 

не заперечують наявність у Сторін інших прав і обов’язків, обумовлених чинним законодавством 

України. Будь-яка затримка з боку Сторін реалізації своїх прав, визначених у Договорі, не означає 

відмову від таких прав або їх припинення та не позбавляє Сторони можливості реалізовувати ці права 

в подальшому, якщо Сторони у письмовій формі не досягли згоди про інше. 

14.9. Якщо будь-яке положення (частина) Договору є або стає недійсним з будь-яких підстав, цей факт 

не впливає на дійсність інших положень Договору та Договору в цілому. У випадку недійсності будь-

якого положення Договору Сторони зобов’язані без зволікань внести зміни (доповнення) до 

відповідного положення таким чином, щоб після такої зміни це положення було дійсним і 

максимально відображало наміри Сторін, які існували на момент укладення Договору з відповідного 

питання шляхом укладання договору про внесення змін та доповнень. 
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ДОГОВІР 

ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ №________ 
 
м. Київ        _______________ року 
 

1 

Л
із

и
н

го
д

ав
ец

ь
 1.1.  Найменування  

1.2.  Місцезнаходження  

1.3.  Фактична адреса  

1.4.  Ідентифікаційний код 

юридичної особи 

 

1.5.  ІПН платника ПДВ  

1.6.  Телефон, адреса 

електронної пошти, сайт 

 

1.7.  Месенжер (Telegram, 

Viber etc)  контакт 

 

1.8.  Поточний рахунок  

1.9.  Банківська установа  

1.10. В особі / повноваження  

1.11. Платник податку  

1.12. Контактна особа  

  
2 

Л
із

и
н

го
о

д
ер

ж
ув

ач
 2.1. П.І.Б.  

2.2. Адреса 
місцезнаходження / 
реєстрації  

 

2.3. Фактична адреса / 
проживання 

 

2.4. РНОКПП  

2.5. Реквізити паспорту / ID-
карти  

 

2.6. Телефон, адреса 
електронної пошти  

 

2.7. Месенжер (Telegram, 
Viber etc)  контакт 

 

2.8. Поточний рахунок  

2.9. Банківська установа  

2.10. В особі / 
повноваження 

 

2.11. Платник податку  

2.12. Контактна особа  

  
3 Специфікація 3.1. Найменування (марка, 

модель) 
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та вартість 
Предмету 
лізингу 

3.2. Специфікація (об’єм 
двигунаа, тип палива, КПП, 
тощо) 

 

3.3. Рік випуску  
3.4. VIN-код  

3.5. Вартість Предмета 
лізингу, в т.ч. ПДВ, на дату 
укладення Договору 

 

3.5.1. Вартість Предмета лізингу може змінюватися (коригуватися) до підписання 
Акту приймання-передачі Предмета лізингу внаслідок зміни вартості 
постачальником, в тому числі в разі збільшення ціни виробником, митних зборів, 
курсів валют. 

4 Постачальник 
Предмету 
лізиингу 

4.1. Найменування / П.І.Б.  

4.2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи / РНКОПП 

 

4.3. Адреса 
місцезнаходження / 
реєстрації 

 
 
 

5 Територія 
використання 
Предмета 
лізингу 

 

6 Строк лізингу  

7 Місце 
передачі 

 
 

8 Страхування 7.1. Страхування здійснює  

7.2. Види страхування та 
розмір франшизи 

 

7.3. Затрати на страхування  ______ грн. (сума прописом) 
7.4. Територія дії 
страхування 

 

7.5. Назва страхової компанії, що здійснила страхування Предмету лізингу, вказана 
у страхових документа, в т.ч. страховому полісі, що передаються разом з 
Предметом лізингу згідно Акту приймання-передачі Предмету лізингу, 
підписанням якого Лізингоодержувач підтверджує, що він ознайомлений та 
зобов’язується дотримуватися умов відповідних договорів страхування, що 
розміщені на сайті Лізингодавця: https://citylease.com.ua .  

9 Порука 8.1. Найменування / П.І.Б.  

8.2. Місцезнаходження / 
реєстрація 

 

8.3. Фактична адреса / 
проживання 

 

8.4. Ідентифікаційний код 
юридичної особи / РНОКПП 

 

8.5. Реквізити паспорту / ID-
карти/ ІПН платника ПДВ 

 

10 ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ 

 10.1. Загальна сума лізингових платежів  

 

______ грн. (сума прописом) на дату укладення 
цього Договору і може змінюватися відповідно до 
умов цього Договору. 

https://citylease.com.ua/
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 10.2. Викупна вартість  ______ грн. (сума прописом) 

 10.3. Порядок сплати лізингових платежів В гривні згідно з Графіком лізингових платежів (далі 
– Графік платежів).  

 10.4. Особливі умови Договору: 
10.4.1. Підписуючи цей Договір Лізингоодержувач надає згоду на встановлення на Предметі 
лізингу системи моніторингу, контролю, стеження на основі системи супутникової GPS-навігації, 
тощо, та зобов’язується не здійснювати дій щодо вилучення такої системи без згоди Лізингодавця, 
а також не здійснювати дій, яуі можуть вплинути на її працездатність. У випадку невиконання 
Лізингоодержувачем зобов’язань, передбачених цим пунктом Договору, останній сплачує 
Лізингодавцю штраф у розмірі ______ грн. (сума прописом) від Вартості Предмета лізингу.   
10.4.2. Підписуючи цей Договір Лізингоодержувач надає свою безумовну згоду на обмеження руху 
Предмета лізингу через систему GPS-навігації та/або тимчасове вилучення Предмета лізингу в 
порядку, передбаченому пунктом 7.12 Загальних умов договору фінансового лізингу, у випадку 
прострочення Лізингоодержувачем сплати лізингових та інших платежів передбачених Договором 
більше ніж на 3 (три) календарних дні. 
10.4.3. Підписуючи цей Договір Лізингоодержувач надає свою згоду на розміщення Лізингодавцем 
на Предметі лізингу рекламних засобів. 
10.4.4. Лізингоодержувач підтверджує, що отримує в користування бувший у експлуатації Предмет 
лізингу (не новий), який був ним ретельно оглянутий, є придатним до використання за цільовим 
призначенням та розуміє наслідки користування даним Предметом лізингу.  
10.5. Лізингоодержувач має право достроково викупити Предмет лізингу (але не раніше ніж через 
один рік з дати початку перебігу строку лізингу - дати підписання Акту приймання-передачі 
Предмета лізингу) за умови відсутності заборгованості за Договором, письмово повідомивши 
Лізингодавця не менше ніж за 1 (один) місяць, шляхом оплати Лізингодавцю платежів згідно з 
пунктом 9.6. Договору, а Лізингодавець зобов’язується передати Лізингоодержувачу право 
власності на Предмет лізингу за Договором. 
10.6. Сума викупу при достроковому викупі Предмета лізингу на визначену дату (Дата розрахунку) 
вираховується як арифметична сума складових: 
- суми Викупної вартості; 
- суми витрат у зв’язку з достроковим розірванням Договору, які на Дату розрахунку були понесені 
Лізингодавцем, але не були відшкодовані Лізингоодержувачем в лізингових платежах, а також 
суми витрат, які можуть бути понесені Лізингодавцем в майбутньому (витрати на зняття з обліку 
Предмета лізингу, вартість страхування, тощо). 

11 ГРАФІК  
лізингових платежів 

Авансовий лізинговий платіж 

Вид платежу Гранична дата сплати Сума до сплати, грн. 
Відшкодування вартості 

Предмета лізингу 
  

Адміністративна комісія   
Регулярні лізингові платежі 

№ платежу 
 
 

Дата  
виконання  

зобов'язання 

Відшкодування 
вартості 

Предмета 
лізингу 

(грн.), в тому 
числі ПДВ* 

 

Комісія по 
лізингу 

(проценти), 
(грн.), без 

ПДВ 
  

Щомісячні 
платежі 

(грн.) 

Заборгованість  
по 

відшкодуванню  
вартості Предмета 

лізингу 
(грн.) 

Графа 1 Графа 2 Графа 3 Графа 4 Графа 5 Графа 6 

…      
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ВСЬОГО:      

* в тому числі податок на додану вартість, що нараховується на платіж: "Відшкодування вартості 
Предмета лізингу".  
12 Цей Договір фінансового лізингу укладений у відповідності з вимогами чинного законодавства 

України та внутрішніх правил з надання послуги з фінансового лізингу, затверджених 
Лізингодавцем, складений українською мовою у 3 (трьох) оригінальних примірниках, які мають 
однакову юридичну силу, по одному примірнику для Лізингодавця, Лізингоодержувача та 
Поручителя. 

13 Договір фінансового лізингу набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та 
скріплення печатками (у разі їх наявності) та діє протягом перебігу Строку лізингу (крім випадків, 
коли з підстав та в порядку, передбаченому Договором, Сторона відмовиться від Договору в 
односторонньому порядку або Сторони досягнуть згоди про дострокове припинення / розірвання 
Договору). 
Зобов’язання за Договором, у разі його можливого порушення, не припиняються із закінченням 
строку його дії та припиняються їх повним та належним виконанням. 

14 Підписанням цього Договору фінансового лізингу Лізингоодержувач приєднується до Загальних 
умов договору фінансового лізингу. 
Загальні умови договору фінансового лізингу (та будь-які посилання на них в Договорі), розміщені 
на сайті Лізингодавця https://citylease.com.ua, в редакції, діючій на дату укладання цього Договору, 
та є невід’ємною складовою частиною Договору.  
Своїм підписом в цьому документі Лізингоодержувач підтверджує, що він належним чином 
ознайомлений та погоджується з умовами Договору фінансового лізингу  (включаючи Загальні 
умови договору фінансового лізингу) щодо порядку та розміру сплати лізингових та інших платежів, 
що можуть змінюватися відповідно до Договору, щодо відповідальності та розміру штрафних 
санкцій, щодо зміни, припинення Договору, порядку та суми дострокового викупу Предмета 
лізингу, тощо. Лізингоодержувач підтверджує, що йому зрозумілі наслідки укладення цього 
Договору (включаючи Загальні умови договору фінансового лізингу) та зобов’язується 
дотримуватися усіх його умов. 

15 Своїм підписом на Договорі Лізингоодержувач підтверджує факт отримання Договору фінансового 
лізингу в дату його укладення та запевняє, що на дату підписання Договору ознайомився та має 
доступ до Загальних умов договору фінансового лізингу, які розміщені на сайті Лізингодавця та є 
діючими на дату укладання Договору, а також підтверджує отримання перед укладанням Договору 
інформації, передбаченої частиною другою статті 12 Закону України "Про фінансові послуги та 
державне регулювання ринків фінансових послуг".  

 
 
 
 
 
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ:      ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ: 
 
 
___________/__________________    ___________/__________________ 
 
 

 


