
 
Лізингодавець   _________________  Лізингоодержувач   _________________ 

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ № ______ 

 

м. Київ                                                      __ ___________ 2021 року                                                      

 

Цей ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ, надалі – «Договір», укладено 

між: 

Товариством з обмеженою відповідальністю «ФАСТФІНАНС», код 

ЄДРПОУ _________ надалі – «Лізингодавець» та  

________________ (ПІП), громадянином України, ідентифікаційний 

номер __________ надалі – «Лізингоодержувач».   

Лізингодавець та Лізингоодержувач надалі у цьому Договорі 

іменуються разом «Сторони» та кожен окремо – «Сторона». 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Згідно з цим Договором Лізингодавець, у зв’язку з заявою 

Лізингоодержувача, на підставі договору купівлі – продажу (поставки) 

(надалі – «Договір купівлі-продажу») зобов’язується набути у 

власність Лізингодавця і передати на умовах фінансового лізингу у 

тимчасове володіння та користування майно, яким є транспортний 

засіб (надалі - “ТЗ” або «Об’єкт лізингу»), наведене в специфікації 

ТЗ, що є Додатком 1 до Договору (надалі - “Специфікація”), а 

Лізингоодержувач зобов’язується прийняти ТЗ та сплачувати лізингові 

платежі, інші платежі та виконувати інші обов’язки згідно з умовами 

Договору. 
 

1.2. Строк користування Лізингоодержувачем ТЗ (надалі – «Строк 

лізингу») зазначений в Додатку 2 до Договору. Лізингові платежі за 

Договором сплачуються Лізингоодержувачем відповідно до Графіку 

сплати лізингових платежів згідно з Додатком 2 до Договору (надалі 

– “Графік платежів”). Відповідно до закону Строк лізингу не може 

бути менше одного року. 

1.3. В разі дострокового розірвання (припинення) Договору та в інших 

випадках дострокового повернення ТЗ, Лізингоодержувач 

зобов’язаний повернути ТЗ Лізингодавцю, а Лізингодавець 

зобов’язаний прийняти ТЗ у Лізингоодержувача на умовах, 

передбачених цим Договором. 
 

2. ПРИДБАННЯ, ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ТА ПЕРЕДАЧА ТЗ 

2.1.  Лізингоодержувач самостійно та на власний ризик обирає ТЗ та 

продавця (постачальника) ТЗ, який зазначається у Специфікації 

(надалі – «Продавець»). Продавець несе відповідальність перед 

Лізингодавцем та Лізингоодержувачем відповідно до закону.  
 

2.2. Лізингодавець не відповідає перед Лізингоодержувачем за будь-

яку вимогу Продавця щодо повернення ТЗ, в т.ч. тимчасового.         
 

2.3. Договір купівлі-продажу ТЗ укладається після сплати 

Лізингоодержувачем авансового платежу, який відшкодовує частину 

вартості ТЗ (надалі – «Авансовий платіж»), згідно з цим Договором. 
 

2.4. Лізингоодержувач, після прийняття Об’єкта лізингу за Договором, 

усі претензії та/або вимоги згідно з законом пред’являє Продавцю.    
 

2.5. Авансовий платіж підлягає сплаті Лізингоодержувачем у строк, 

зазначений у Графіку платежів. Якщо Авансовий платіж сплачено 

пізніше зазначеного строку Лізингодавець має право розірвати цей 

Договір в односторонньому порядку та повернути сплачений 

Авансовий платіж Лізингоодержувачу, при цьому, з суми Авансового 

платежу утримується сума комісії Лізингодавця, передбачена 

Договором, а також сума необхідна для покриття збитків Лізингодавця 

в зв’язку з порушенням умов Договору Лізингоодержувачем. 
 

2.6.  Державна реєстрація ТЗ здійснюється Лізингодавцем згідно з 

законом. Обтяження Об’єкта лізингу реєструється відповідно до 

закону.   
 

2.7.  Якщо у Лізингодавця виникають додаткові витрати (несплата 

штрафу за адміністративне правопорушення у сфері безпеки 

дорожнього руху Лізингоодержувачем), або пов’язані з реєстрацією, 

перереєстрацією, ремонтом чи проходженням технічного огляду ТЗ, 

Лізингоодержувач зобов’язується негайно, протягом 3 (трьох) 

робочих днів, сплатити такі витрати Лізингодавцю на його вимогу 

згідно з виставленими рахунками. 

 

2.8. Приймання Лізингоодержувачем ТЗ у фінансовий лізинг 

оформляється шляхом складання Акту приймання-передачі, що 

підтверджує якість, комплектність, справність, належний стан ТЗ і 

відповідність ТЗ вимогам, встановленим Лізингоодержувачем за цим 

Договором. Акт приймання-передачі підписується Сторонами і 

скріплюється печаткою Лізингодавця. Передача ТЗ 

Лізингоодержувачу у володіння та користування на умовах 

фінансового лізингу відбувається не раніше дати фактичного 

отримання ТЗ від Продавця ТЗ та його державної реєстрації. 
 

2.9. Лізингоодержувач самостійно, за власний рахунок, виконує 

ремонт та технічне обслуговування ТЗ, при цьому, не порушуючи 

умови гарантії, якщо вона діє. В будь-якому випадку 

Лізингоодержувач звільняє Лізингодавця від будь-яких обов’язків 

щодо обслуговування та будь-якого ремонту ТЗ і пов’язаних з цим 

витрат і судових позовів. 
 

2.10. З моменту підписання Сторонами Акту приймання – передачі ТЗ 

до Лізингоодержувача переходять усі ризики, пов'язані з володінням 

та користуванням ТЗ. 

 

3.  ЦІНА ТЗ ТА ЛІЗИНГОВІ  ПЛАТЕЖІ 

3.1. Ціна ТЗ, на момент укладення Договору, зазначається в 

Специфікації та може змінюватись згідно з умовами цього Договору. 

3.2. Ціна ТЗ може бути змінена, якщо, згідно з умовами Договору 

купівлі-продажу, на момент проведення повного розрахунку 

Лізингодавця з Продавцем у зв’язку з придбанням ТЗ, ціна ТЗ 

змінюється у зв’язку із збільшенням податків, зборів та інших 

обов’язкових платежів, а також витрат, які впливають на ціну ТЗ тощо 

відповідно до умов Договору купівлі-продажу. При цьому, 

Лізингоодержувач: 

3.2.1. Сплачує Лізингодавцю суму, на яку змінилась ціна (вартість) ТЗ, 

на підставі окремого рахунку, виставленого (наданого) 

Лізингодавцем, або  

3.2.2. Лізингодавець складає новий Графік платежів в результаті такої 

зміни ціни ТЗ з розрахунку на перший робочий день першого 

лізингового платежу та укладає з Лізингоодержувачем відповідну 

додаткову угоду (договір), якою викладає Графік платежів в новій 

редакції (надалі – «Додатковий договір»), при цьому 

Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю комісію відповідно до 

тарифів Лізингодавця.  

3.2.3. Такий Додатковий договір підлягає підписанню 

Лізингоодержувачем протягом 3 (трьох) робочих днів з дати 

отримання від Лізингодавця відповідного електронного листа 

(повідомлення). Такий  електронний лист (повідомлення) 

надсилається на електронну пошту Лізингоодержувача, що зазначена 

у Договорі. Текст Додаткового договору прикріплюється в якості 

додатка до електронного листа у форматі PDF. 

3.2.4. Лізингоодержувач зобов’язується підписати Додатковий договір 

у двох оригінальних примірниках та надати їх Лізингодавцю не пізніше 

чотирьох робочих днів з дня його отримання Лізингоодержувачем.    

3.2.5. У випадку, якщо Лізингоодержувач не укладе з Лізингодавцем 

Додатковий договір у встановлений в цьому Договорі строк, 

продовжить використовувати ТЗ та не розірве з Лізингодавцем цей 

Договір, вважається, що Лізингоодержувач прийняв пропозицію 

Лізингодавця щодо зміни умов цього Договору, викладену в 

Додатковому договорі, в повному обсязі. При цьому, обов’язок 

Лізингоодержувача підписати та надати Лізингодавцю Додатковий 

договір зберігається.  
 

3.3. Лізингові та інші платежі за Договором вважаються сплаченими 

належним чином, якщо вони сплачені в повній сумі та зараховані на 

поточний рахунок Лізингодавця.  
 

3.4. Якщо законом або згодою Сторін Договору вимагатиметься 

здійснення витрат з нотаріального посвідчення будь-яких документів, 

в тому числі Договору та Додаткового договору, такі витрати несе 

Лізингоодержувач.  

 



 

Лізингодавець   _________________  Лізингоодержувач   _________________ 
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4.  ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА СТРОКИ СПЛАТИ ЛІЗИНГОВИХ 

ПЛАТЕЖІВ 

4.1. Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю лізингові платежі 

відповідно до умов Договору та згідно з Додатком 2 до Договору.  
 

4.2. Кожний лізинговий платіж Лізингоодержувач зобов’язаний 

сплачувати не пізніше дати, вказаної в Графіку платежів згідно з 

Додатком 2 (надалі – «Дата платежу»). Кошти мають поступити на 

рахунок Лізингодавця не пізніше Дати платежу.  
 

4.3. У випадку зміни чинного законодавства України щодо збільшення 

розміру сплати податкових та інших обов’язкових платежів, 

Лізингодавець має право вимагати збільшення розміру лізингових 

платежів, а Лізингоодержувач зобов’язаний прийняти такі зміни.  
 

4.4. Усі платежі за Договором Лізингоодержувач зобов’язаний 

здійснювати в національній валюті України (гривнях) відповідно до 

Договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний 

рахунок Лізингодавця, зазначений у Договорі або повідомлений 

Лізингоодержувачу додатково у зв’язку із зміною рахунку.  
 

4.5. Якщо Дата платежу припадає, відповідно до умов Договору, на 

день, який не є робочим днем, то такий лізинговий платіж повинен 

бути здійснений в попередній робочий день, що передує такій Даті 

платежу. Датою оплати лізингового платежу вважається дата 

надходження коштів, перерахованих Лізингоодержувачем, на 

рахунок Лізингодавця у повному обсязі.  
 

4.6. Всі суми, одержані Лізингодавцем від Лізингоодержувача або 

третьої особи за Лізингоодержувача, будуть зараховуватись в 

наступному порядку:  

1) погашення неустойки (пені, штрафів); 

2) сплата прострочених платежів за Договором; 

3) погашення прострочених лізингових платежів (починаючи з суми 

найдавнішої несплати); 

4) сплата поточних лізингових платежів.  

Лізингодавець має право змінювати порядок погашення 

заборгованості, якщо останній вважає це за необхідне та доцільне. 
 

4.7. Дострокове виконання платіжних зобов’язань за Договором у 

повному обсязі може відбуватися не раніше ніж через 12 (дванадцять) 

місяців після передачі ТЗ у фінансовий лізинг та підписання Акту 

приймання-передачі ТЗ до Договору. У випадку дострокового 

виконання зобов’язань за Договором у повному обсязі, протягом 

перебігу першої половини Строку лізингу, Лізингоодержувач сплачує 

комісію за дострокове погашення в розмірі 2% від вартості ТЗ. У 

випадку дострокового виконання лізингових платежів за Договором в 

частині, Лізингоодержувач має право на укладення з Лізингодавцем 

Графіку платежів в новій редакції із сплатою комісії за зміну умов 

Договору в розмірі 300,00 гривень (в т.ч. ПДВ) 
 

4.8. Лізингоодержувач усвідомлює та погоджується, що будь-які 

дефекти ТЗ або інші дії, події щодо ТЗ не звільняють 

Лізингоодержувача від його зобов’язань за Договором,  в т.ч. і 

платіжних зобов’язань за Договором. 
 

4.9. Усі платіжні та інші зобов’язання за Договором повинні 

здійснюватися Лізингоодержувачем без права будь-якого заліку чи 

зустрічної вимоги, вільно та незалежно від будь-якого права 

утримання (особливо щодо сумнівних гарантійних рекламацій чи 

інших вимог чи позовів щодо ТЗ), якщо інше письмово не погоджено 

між Сторонами. 
 

4.10. Наявність спірних сум не повинна спричиняти затримку 

здійснення платежів за Договором.  
 

4.11. Сторони погодили, що в разі якщо ТЗ є об’єктом оподаткування 

транспортним податком, Лізингоодержувач повинен відшкодувати 

Лізингодавцю такий транспортний податок щодо відповідного ТЗ, 

збільшений на суму ПДВ, якщо вимагається законом, на підставі 

рахунку Лізингодавця, який повинен бути сплачений 

Лізингоодержувачем протягом десяти робочих днів з дня отримання 

такого рахунку. 
 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

5.1. Лізингодавець має право:  

1) інвестувати у придбання Об’єкта лізингу власні та/або залучені 

кошти з урахуванням вимог, встановлених законом та нормативно-

правовими актами органів, що здійснюють державне регулювання 

ринків фінансових послуг; 

2) здійснювати перевірки дотримання Лізингоодержувачем умов 

володіння та користування ТЗ, його утримання та експлуатації; 

3) у випадках, передбачених законом та/або Договором, відмовитися 

від Договору, стягнути з Лізингоодержувача несплачені лізингові 

платежі, термін сплати яких настав на дату такої відмови, вимагати 

повернення ТЗ та у разі невиконання Лізингоодержувачем обов’язку 

щодо повернення ТЗ, сплати неустойки у розмірі, встановленому 

Договором,  в тому числі за володіння та користування об’єктом 

фінансового лізингу за час прострочення повернення ТЗ; 

4) стягувати з Лізингоодержувача прострочену заборгованість 

відповідно до умов Договору та законодавства; 

5) вимагати від Лізингоодержувача відшкодування збитків, у тому 

числі оплати ремонту, відшкодування витрат на ремонт ТЗ, та/або 

сплати інших платежів, безпосередньо пов’язаних з виконанням 

Договору, відповідно до умов Договору та законодавства; 

6) вимагати повернення ТЗ у разі невиконання Лізингоодержувачем 

чи особою, яка отримала ТЗ від Лізингоодержувача відповідно до 

закону, обов’язку щодо належного використання ТЗ за Договором; 

7) вимагати усунення будь-яких порушень, що призвели до 

обмеження права власності Лізингодавця на ТЗ; 

8) у разі відмови Лізингодавця від Договору та неповернення 

Лізингоодержувачем ТЗ на вимогу Лізингодавця в терміни, 

передбачені Договором, вимагати дострокову сплату розміру всіх 

майбутніх лізингових платежів в частині оплати вартості ТЗ, якщо інше 

не передбачено законодавством. 

5.2. Лізингодавець зобов’язаний:  

1) у передбачені Договором строки передати Лізингоодержувачу ТЗ 

у стані, що відповідає його призначенню та умовам Договору; 

2) попередити Лізингоодержувача про всі права третіх осіб на об’єкт 

фінансового лізингу, всі відомі йому особливі властивості та недоліки 

об’єкта фінансового лізингу, що можуть становити небезпеку для 

життя, здоров’я, майна Лізингоодержувача чи інших осіб або 

призводити до пошкодження самого об’єкта фінансового лізингу під 

час володіння та/або користування ним; 

3) відповідно до умов Договору своєчасно та в повному обсязі 

виконувати передбачені таким Договором зобов’язання щодо 

утримання ТЗ, якщо інше не передбачено Договором; 

4) відшкодовувати Лізингоодержувачу витрати на поліпшення ТЗ, що 

здійснені за письмовою згодою Лізингодавця та не можуть бути 

відокремлені від об’єкта фінансового лізингу без заподіяння йому 

шкоди, на утримання такого об’єкта або усунення недоліків у порядку 

та випадках, передбачених законом та/або Договором; 

5) прийняти ТЗ у разі розірвання Договору або в разі закінчення 

строку, на який Лізингоодержувачу надавалося право володіння та 

користування ТЗ, якщо інше не передбачено Договором. 

5.3. Лізингодавець має також інші права та обов’язки відповідно до 

умов Договору та законодавства. 

5.4. Лізингоодержувач має право:  

1) вибрати ТЗ, що належить Лізингодавцю на праві власності і набутий 

ним без попередньої домовленості з Лізингоодержувачем, та/або 

доручити вибір такого об’єкта Лізингодавцю відповідно до 

Специфікації; 

2) відмовитися від прийняття ТЗ, що не відповідає встановленим 

Договором умовам, Специфікації; 

3) вимагати розірвання Договору або відмовитися від такого Договору 

у випадках, передбачених Договором та законодавством; 

4) вимагати від Лізингодавця відшкодування збитків, завданих 

невиконанням або неналежним виконанням Договору Лізингодавцем; 

5) оскаржити в суді одностороннє розірвання Договору 

Лізингодавцем та повернення ТЗ на підставі виконавчого напису 
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нотаріуса, вимагати повернення ТЗ і відшкодування збитків, завданих 

вилученням такого ТЗ. 

5.5. Лізингоодержувач зобов’язаний: 

1) у разі, якщо ТЗ відповідає встановленим Договором умовам та 

Специфікації, прийняти такий ТЗ, володіти та користуватися ним 

відповідно до його призначення та умов Договору; 

2) відповідно до умов Договору своєчасно та в повному обсязі 

виконувати зобов’язання щодо утримання та експлуатації ТЗ, 

підтримувати його у справному стані; 

3) своєчасно сплачувати передбачені Договором лізингові та інші 

платежі; 

4) надавати Лізингодавцю доступ до ТЗ і забезпечувати можливість 

здійснення перевірки умов його використання, експлуатації та 

утримання у порядку та на умовах, передбачених Договором; 

5) письмово повідомляти Лізингодавця про всі випадки виявлення 

несправностей ТЗ, його поломок або збоїв у роботі протягом строку 

дії Договору, а у випадках та строки, передбачені таким Договором, 

також і Продавця (постачальника) такого ТЗ; 

6) письмово (засобами електронної пошти) повідомляти Лізингодавця 

про порушення строків проведення або непроведення поточного чи 

сезонного технічного обслуговування, а про будь-які інші обставини, 

що можуть негативно позначитися на стані ТЗ, негайно, але не пізніше 

наступного робочого дня після дня настання зазначених обставин, 

подій чи фактів; 

7) у разі закінчення строку, на який Лізингоодержувачу  передано ТЗ 

у володіння та користування (якщо до Лізингоодержувача не 

переходить право власності на ТЗ), а також у разі дострокового 

розірвання Договору та в інших випадках дострокового повернення 

ТЗ,  повернути ТЗ у стані, в якому його було прийнято у володіння та 

користування, з урахуванням нормального зносу, або у стані, 

визначеному Договором та супровідною документацією на ТЗ; 

8) дотримуватися умов договорів (полісів) страхування ТЗ; 

9) надавати Лізингодавцю за його запитом інформацію та документи 

щодо свого фінансового стану та змісту діяльності у порядку та 

строки, визначені Договором та/або законом; 

10) у разі тимчасової державної реєстрації ТЗ за Лізингоодержувачем 

при закінченні строку, на який Лізингоодержувачу було передано ТЗ 

у володіння та користування (якщо до Лізингоодержувача не 

переходить право власності на ТЗ), або у разі дострокового 

розірвання Договору зняти такий об’єкт з обліку та передати 

Лізингодавцю реєстраційні документи на ТЗ. 

 

6. ВІДМОВА ВІД ДОГОВОРУ. ДОСТРОКОВЕ РОЗІРВАННЯ 

ДОГОВОРУ. 

6.1. У разі  прострочення передачі Лізингоодержувачу ТЗ більш як на 

30 календарних днів та за умови, що Договором не передбачено 

інший строк, Лізингоодержувач до моменту передачі йому ТЗ має 

право відмовитися від Договору в односторонньому порядку, 

письмово повідомивши про це Лізингодавця. Для обрахунку строку 

прострочення не включаються дні, коли Лізингоодержувач порушував 

свої обов’язки за Договором, що призвело до такого прострочення, а 

також строк повідомлення Лізингодавця Лізингоодержувачем про 

односторонню відмову. 
 

6.2. У разі якщо Лізингоодержувач скористався своїм правом 

односторонньої відмови від Договору з підстав, визначених п.6.1. 

Договору, такий Договір вважається розірваним з дати, зазначеної 

Лізингоодержувачем у повідомленні про таку відмову, але не раніше 

дня отримання повідомлення Лізингодавцем. У такому разі Сторони 

звільняються від будь-яких зобов’язань за таким Договором, у тому 

числі зобов’язань щодо сплати будь-яких платежів у зв’язку з 

відмовою від Договору, а всі кошти (зокрема Авансовий платіж), 

сплачені Лізингоодержувачем за Договором, підлягають поверненню 

Лізингодавцем не пізніше трьох робочих днів, починаючи з робочого 

дня, наступного за днем отримання ним повідомлення 

Лізингоодержувача про відмову від Договору.  
 

6.3. У разі якщо ТЗ не передано Лізингодавцю Продавцем, а 

Лізингодавець використав кошти (зокрема Авансовий платіж), 

отримані від Лізингоодержувача, для сплати Продавцю за ТЗ до того, 

як Лізингоодержувач скористався своїм правом односторонньої 

відмови від Договору, Лізингодавець повинен письмово повідомити 

Продавця про таку відмову протягом трьох робочих днів з дня 

отримання повідомлення  Лізингоодержувача про односторонню 

відмову від Договору і повернути Лізингоодержувачу кошти (зокрема 

Авансовий платіж) не пізніше трьох  робочих днів з дня повернення 

коштів Лізингодавцю  Продавцем, який зобов’язаний повернути 

Лізингодавцю кошти, отримані від такого Лізингодавця, протягом 

трьох робочих днів з дня отримання повідомлення Лізингодавця. 
 

6.4. У разі  прострочення передачі ТЗ від Продавця Лізингодавцю 

більш як на 30 календарних днів та за умови, що Договором купівлі-

продажу не передбачено інший строк, Лізингодавець має право 

відмовитися від Договору купівлі-продажу та Договору в 

односторонньому порядку, письмово повідомивши про це Продавця 

та Лізингоодержувача. У разі якщо Лізингодавець скористався своїм 

правом односторонньої відмови від Договору купівлі-продажу та 

Договору, такі договори вважаються розірваними з дати, зазначеної 

Лізингодавцем у повідомленні про таку відмову, але не раніше дня 

отримання повідомлення Продавцем та Лізингоодержувачем. У 

такому разі Сторони звільняються від будь-яких зобов’язань за такими 

договорами, у тому числі зобов’язань щодо сплати будь-яких 

платежів у зв’язку з відмовою від Договору, а всі кошти (зокрема 

Авансовий платіж), сплачені Лізингоодержувачем за Договором, 

підлягають поверненню Лізингодавцем не пізніше трьох робочих днів 

з дня надсилання ним повідомлення про відмову від Договору. У разі 

якщо Лізингодавець використав кошти, отримані від 

Лізингоодержувача, для сплати Продавцю за ТЗ, такий Лізингодавець 

повинен повернути Лізингоодержувачу зазначені кошти протягом 

трьох робочих днів з дня отримання ним коштів від Продавця, який 

зобов’язаний повернути кошти Лізингодавцю протягом трьох робочих 

днів з дня отримання повідомлення про відмову Лізингодавця від 

Договору. 
 

6.5. Якщо Лізингодавець та/або Продавець не виконує обов’язку щодо 

повернення коштів (зокрема Авансового платежу) у встановлений 

частинами першою та другою цієї статті строк, Лізингоодержувач має 

право вимагати від відповідної сторони сплати неустойки (пені) у 

розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що 

діяла у періоді прострочення, від суми заборгованості за кожний день 

прострочення. Якщо вибір Продавця ТЗ здійснений Лізингодавцем, 

Продавець та Лізингодавець несуть перед Лізингоодержувачем 

солідарну відповідальність за повернення коштів (зокрема 

Авансового платежу), у тому числі за сплату зазначеної неустойки. 
 

6.6. Після отримання Лізингоодержувачем ТЗ Лізингодавець має 

право відмовитися від Договору в односторонньому порядку, 

письмово повідомивши про це Лізингоодержувача, та/або вимагати 

повернення ТЗ, у тому числі у безспірному порядку, на підставі 

виконавчого напису нотаріуса відповідно до закону: 

1) у разі якщо Лізингоодержувач не сплатив за Договором лізинговий 

платіж частково або в повному обсязі та прострочення  становить 

більше 60 календарних днів; 

2) за наявності інших підстав, встановлених Договором або законом. 

Повернення ТЗ за виконавчим написом нотаріуса здійснюється в 

порядку, встановленому Законом України "Про виконавче 

провадження". Вчинення виконавчого напису про повернення ТЗ на 

Договорі здійснюється нотаріусом, за умови надання документів, 

перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України. 
 

6.7. Для цілей цього Договору Сторона вважається повідомленою про 

відмову від Договору та його розірвання, якщо минуло шість робочих 

днів (у разі якщо Договором не передбачено більший строк) з дня, 

наступного за днем надсилання іншою Стороною відповідного 

повідомлення на поштову адресу та/або адресу електронної пошти, 

зазначену в Договорі, що розривається.  
 

6.8. Договір може бути достроково розірваний (припинений) з інших 

підстав, встановлених законом або Договором. 
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6.9. Лізингові платежі, сплачені Лізингоодержувачем за Договором до 

дати односторонньої відмови Лізингодавця від Договору або його 

розірвання, не підлягають поверненню Лізингоодержувачу, крім 

випадків, коли одностороння відмова від Договору або його 

розірвання здійснюються до моменту передачі ТЗ Лізингоодержувачу. 

Лізингодавець має право стягнути з Лізингоодержувача 

заборгованість із сплати лізингових платежів на дату розірвання 

Договору, а також збитки, неустойку (штраф, пеню), інші витрати, у 

тому числі понесені Лізингодавцем у зв’язку із вчиненням 

виконавчого напису нотаріусом. 
 

6.10. Відмова від Договору та його розірвання є підставою для 

припинення договорів про надання послуг, що були визначені таким 

Договором як обов’язкові для отримання ТЗ та укладені 

Лізингодавцем або Лізингоодержувачем. Лізингодавець або третя 

сторона зобов’язані повернути Лізингоодержувачу кошти, сплачені 

ним за такі послуги, не пізніше 14 календарних днів з дня надсилання 

письмового повідомлення про відмову від Договору, якщо такі 

послуги не були фактично надані до дня відмови Лізингоодержувача 

від Договору у порядку, визначеному законодавством. 

 

7. ВИКОРИСТАННЯ, ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ТЗ 

7.1.    Лізингоодержувач зобов’язаний: 

7.1.1. Використовувати ТЗ за його призначенням (перевезення 

пасажирів) та згідно з умовами Договору. ТЗ не може експлуатуватись 

для цілей комерційного використання, крім випадків, коли це 

передбачено Договором.   

7.1.2. Утримувати ТЗ в справному стані, дотримуватись відповідних 

стандартів, технічних умов, правил та інструкції виробника з 

експлуатації ТЗ; проводити за власний рахунок в строки, встановлені 

виробниками ТЗ, поточне технічне обслуговування; проводити 

ремонт (в тому числі капітальний) ТЗ і нести витрати за його 

проведення, зберігати ТЗ, щоб найбільшим чином унеможливити його 

пошкодження. 

7.1.3. Дотримуватись гарантійних умов Продавця (виробника) ТЗ 

(якщо такі гарантійні умови чинні). У випадку виходу з ладу ТЗ 

Лізингоодержувач протягом 5 (п’яти) робочих днів зобов’язаний 

письмово повідомити про це Лізингодавця, якщо до цього часу 

несправність не буде усунена. У разі, якщо з причини невиконання 

Лізингоодержувачем гарантійних умов Лізингодавець втратить право 

на гарантійне обслуговування ТЗ, то Лізингоодержувач сплачує 

Лізингодавцю (на вимогу останнього) повну вартість всіх ремонтів ТЗ, 

на які  втрачено право гарантійного обслуговування ТЗ і які оплачені 

Лізингодавцем. Така оплата повинна бути здійснена 

Лізингоодержувачем протягом 10 (десяти) робочих  днів з моменту 

виставлення Лізингодавцем відповідного рахунку. 

7.1.4. Не здійснювати жодних конструктивних змін (модифікацій) ТЗ, 

що погіршують його якісні та експлуатаційні характеристики. 

Конструктивні (модифікаційні) зміни ТЗ можуть здійснюватися 

Лізингоодержувачем за його рахунок тільки з письмової згоди 

Лізингодавця. Не передавати управління ТЗ водіям, які мають 

водійський стаж менше 3-х місяців. 

7.1.5. Одержати всі необхідні дозволи на експлуатацію ТЗ згідно із 

законодавством України (якщо вимагаються). 

7.1.6. Забезпечити належне зберігання (охорону) ТЗ. Без письмового 

погодження Лізингодавця не змінювати місце зберігання ТЗ. Уникати 

паркування в непризначених для цього місцях. 

7.1.7. Лізингоодержувач з дня підписання Акту приймання-передачі 

ТЗ приймає на себе відповідальність за збереження ТЗ, вживає всі 

необхідні заходи щодо відвернення його пошкодження, втрати в 

результаті викрадення, пожежі тощо, які можуть відбутися з вини 

Лізингоодержувача або третіх осіб.  

7.1.8. Надати Лізингодавцю в письмовій формі, протягом 3 (трьох) 

робочих днів, інформацію (пояснення) щодо наступних подій: 

- втрачена чи пошкоджена технічна документація на ТЗ; або 

- відбулося настання випадку, який спричинив пошкодження ТЗ або 

його знищення чи втрату. 
 

7.2. До переходу права власності ТЗ до Лізингоодержувача ТЗ не 

може бути відчужений, подарований або переданий 

Лізингоодержувачем третім особам в найм (оренду), прокат, ломбард 

тощо, якщо інше не передбачено Договором.  
 

7.3.  Використання ТЗ у якості таксі можливе, якщо це передбачено 

умовами Договору.  
 

7.4. З моменту передачі ТЗ його утримання та ремонт здійснюється 

Лізингоодержувачем самостійно за власний рахунок, крім випадків 

настання гарантійних випадків (якщо гарантія діє на ТЗ).  
 

7.5. Лізингоодержувач має право розміщувати на ТЗ інформацію, яка 

носить рекламний характер, тільки з письмового дозволу 

Лізингодавця.  
 

7.6. Лізингоодержувачу забороняється передавати керування ТЗ 

особі, що не має дійсного посвідчення водія відповідної категорії 

(підкатегорії), що надає право керування ТЗ. За порушення вказаного 

пункту Лізингоодержувач сплачує штраф на користь Лізингодавця в 

розмірі 10 000 гривень.    

 

8. ПОЛІПШЕННЯ ТЗ 

8.1. Лізингоодержувач має право поліпшити ТЗ лише за письмовою 

згодою Лізингодавця. 
 

8.2. Якщо поліпшення ТЗ здійснено без письмової згоди 

Лізингодавця, Лізингоодержувач має право вилучити здійснені ним 

поліпшення, за умови що такі поліпшення можуть бути відділені від 

ТЗ без шкоди для нього. Якщо такі поліпшення неможливо 

відокремити від ТЗ без шкоди для нього, вони безоплатно переходять 

у власність Лізингодавця. Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю 

передбачену Договором неустойку за кожний випадок здійсненого 

ним поліпшення ТЗ без згоди Лізингодавця. 
 

8.3. Якщо поліпшення ТЗ здійснено за згодою Лізингодавця, 

Лізингоодержувач має право (на вибір Лізингодавця) на 

відшкодування вартості необхідних витрат або на зарахування такої 

вартості до складу лізингових платежів. 

 

9. СТРАХУВАННЯ 

9.1. Страхування ТЗ здійснюється Лізингодавцем або 

Лізингоодержувачем (якщо зазначено у Договорі) щороку на кожний 

рік строку дії цього Договору за наступним видом страхування: 

страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних 

транспортних засобів та КАСКО (якщо зазначено у Додатку 2 до 

Договору).  
 

9.2. Страхова компанія, яка буде здійснювати страхування згідно з 

п.9.1. Договору, має бути акредитована Лізингодавцем.    
 

9.3. В разі настання страхового випадку з ТЗ, 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 відповідно до 

умов договору (полісу) страхування.  
 

9.4. В будь-якому випадку Лізингоодержувач за власний рахунок та в 

повному обсязі зобов’язаний відшкодувати суму збитків Лізингодавця 

у випадку викрадення, втрати, загибелі чи пошкодження ТЗ та інші 

збитки, які не відшкодовані Лізингодавцю третіми особами чи 

страховою компанією. Якщо протягом 30 календарних днів з моменту 

отримання відповідної вимоги Лізингоодержувач не відшкодував 

зазначені вище збитки, то він зобов’язаний викупити ТЗ на умовах 

Договору. При цьому, Лізингоодержувач має право застрахувати ТЗ 

на умовах КАСКО, вказавши вигодонабувачем Лізингодавця, якщо це 

передбачено Договором. Всі страхові виплати здійснюються для цілей 

ремонту ТЗ за виключенням загибелі (повного знищення) ТЗ, при 

якому страхова виплата спрямовується на погашення заборгованості 

Лізингоодержувача за Договором. У випадку необґрунтованої відмови 
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страхової компанії виплатити страхове відшкодування 

Лізингоодержувач  зобов’язаний протягом 5 (п’яти) робочих днів 

сплатити Лізингодавцю невиплачену суму страхового відшкодування 

та скористатись правом самостійного звернення до страхової компанії 

для вирішення питання сплати страхового відшкодування.  
 

9.5.  Лізингоодержувач зобов’язаний самостійно та за власний 

рахунок здійснювати страхування ТЗ під час його перевезення як 

вантажу. При цьому, Лізингодавець має бути призначений 

вигодонабувачем за такими договорами страхування.  
 

9.6. Лізингоодержувач зобов’язаний дотримуватися умов договору 

страхування ТЗ (КАСКО, у разі укладання) та договору страхування 

цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних 

засобів.  
 

9.7. У випадку повного знищення ТЗ (коли вартість відновлювального 

ремонту ТЗ перевищує відповідну страхову суму (розмір) щодо 

застрахованого ТЗ згідно з договором страхування), 

Лізингоодержувач зобов`язаний протягом 30 календарних днів 

викупити ТЗ, сплативши суму невідшкодованої вартості ТЗ відповідно 

до умов Договору та інші платежі згідно з Договором. При цьому, 

після підписання відповідного Договору купівлі-продажу, оплати 

вартості ТЗ та припинення Договору, сума страхового відшкодування 

перераховується страховиком за вказівкою Лізингодавця на 

банківський рахунок Лізингоодержувача або іншим чином відповідно 

до законодавства України. У випадку, якщо сума страхового 

відшкодування не покриває розміру збитків Лізингоодержувача, 

отриманих в зв’язку з повним знищенням ТЗ, Лізингоодержувач 

компенсує їх за власний рахунок.  
 

9.8. Якщо Лізингоодержувач відмовиться від викупу ТЗ згідно з 

Договором, Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити непогашену за 

рахунок страхового відшкодування частину Вартості ТЗ та інші 

платежі згідно з Договором. При цьому, сплачені лізингові та інші 

платежі Лізингоодержувачу не повертаються.  

 

10. ПРАВО КОНТРОЛЮ 

10.1. Лізингодавець має право:  

10.1.1. Перевіряти стан ТЗ, а також перевіряти умови його 

експлуатації. Про таку перевірку Лізингодавець повідомляє 

Лізингоодержувача за 3 (три) календарні дні до дати її проведення по 

телефону чи шляхом надсилання SMS повідомлення на номер 

телефона Лізингоодержувача або на електронну пошту 

Лізингоодержувача. Після отримання вищевказаного дзвінка чи SMS 

повідомлення, чи повідомлення електронною поштою  

Лізингоотримувач повинен надати Лізингодавцю ТЗ для огляду за 

адресою Лізингодавця або за іншою адресою.   

10.1.2. Протягом всього строку дії цього Договору Лізингодавець має 

право за власний рахунок встановити на ТЗ спеціальне обладнання, 

що дозволяє встановлювати місцезнаходження ТЗ згідно 

географічних координат (GPS-tracker). Отримані Лізингодавцем за 

допомогою такого обладнання дані Лізингодавець не має право 

передавати третім особам крім випадку  невиконання чи неналежного 

виконання Лізингоодержувачем умов цього Договору.   
 

10.2    Лізингоодержувач зобов’язаний:  

10.2.1 На вимогу Лізингодавця інформувати останнього про стан та 

місцезнаходження ТЗ шляхом направлення Лізингодавцю звіту у 

формі, встановленій Лізингодавцем.  

10.2.2. Протягом Строку дії цього Договору Лізингоодержувач 

зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ для проведення 

представниками Лізингодавця перевірки фактичної наявності та стану 

ТЗ в місці його знаходження/зберігання у Лізингоодержувача.  
 

11. ВИЛУЧЕННЯ (ПОВЕРНЕННЯ) ТЗ 

11.1.  Лізингодавець має право вилучити ТЗ в таких випадках:  

11.1.1. Лізингоодержувач не сплатив лізинговий платіж (частково або 

в повному обсязі) та прострочення сплати становить більше 60 

(шістдесяти) календарних днів з дня настання Дати платежу 

відповідно до умов цього Договору.  

11.1.2. Лізингоодержувач не використовує ТЗ відповідно до умов 

Договору або його призначення, зокрема, застосовує його для цілей 

комерційного використання, якщо це не передбачено умовами 

Договору. У кожному конкретному випадку Лізингодавець надає 

письмову згоду на використання ТЗ  для цілей, що не передбачені 

Договором.  

11.1.3. Якщо Лізингоодержувач порушує умови Договору про 

повідомлення Лізингодавця щодо суттєвого погіршення стану ТЗ в 

результаті експлуатації чи дорожньо-транспортної пригоди.  

11.1.4. Якщо Лізингоодержувач не підтримує ТЗ в справному стані (в 

т.ч. не проводить капітальний ремонт ТЗ в разі, якщо такий ремонт 

потрібен), що погіршує технічний стан ТЗ.  

11.1.5. Якщо Лізингоодержувач порушує умови статті 9 Договору 

(якщо застосовується).  
 

11.2. У випадку виникнення будь – якої з підстав, передбачених в 

пунктах 11.1.1.-11.1.5. Договору, Лізингодавець направляє 

Лізингоодержувачу вимогу про вилучення ТЗ із зазначенням строку 

та місця його повернення Лізингодавцю. Документом, що підтверджує 

факт прийняття Лізингодавцем рішення про вилучення ТЗ, є вимога 

Лізингодавця направлена рекомендованим листом на адресу 

Лізингоодержувача. Лізингоодержувач зобов’язаний за свій рахунок 

протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання 

Лізингоодержувачем відповідної вимоги, повернути ТЗ Лізингодавцю. 

Примусове вилучення ТЗ здійснюється відповідно до законодавства 

України.  
 

11.3. Після отримання вимоги про вилучення ТЗ, Лізингоодержувач 

має право протягом 7 (семи) робочих днів з моменту отримання 

вимоги про вилучення ТЗ викупити ТЗ за умови обов’язкової сплати 

невиплаченої вартості ТЗ, комісії в розмірі 5 (п’яти) відсотків від   ціни 

(вартості) ТЗ, сплати неустойки та відшкодування збитків (за їх 

наявності), за умови, що строк користування ТЗ, що минув, становить 

не менше одного року. 
 

11.4. У разі застосування п.11.3. цього Договору, право власності на 

ТЗ переходить від Лізингодавця до Лізингоодержувача на підставі 

Договору за викупною вартістю ТЗ та акту прийому-передачі ТЗ у 

власність.  

11.5.  У випадку виникнення будь – якої з підстав, передбачених в 

пунктах 11.1.1.-11.1.5. Договору, Лізингодавець також може розірвати 

Договір (відмовитись від Договору) та вимагати повернення ТЗ від 

Лізингоодержувача на підставі виконавчого напису нотаріуса, за 

рішенням суду або іншим чином відповідно до закону.             

 

12. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ СТОРІН 

12.1. У разі арешту чи конфіскації майна Лізингоодержувача, ТЗ 

відокремлюється від загального майна Лізингоодержувача і підлягає 

поверненню Лізингодавцю, який розпоряджається ним на власний 

розсуд. При цьому, раніше сплачені лізингові платежі поверненню не 

підлягають.  
 

12.2. У разі дострокового припинення дії Договору та прийняття, при 

цьому, Лізингодавцем рішення про повернення або вилучення ТЗ, ТЗ 

підлягає поверненню з усіма його складовими частинами, 

обладнанням, документами та іншими приналежностями, 

отриманими згідно з Актом приймання-передачі, в придатному для 

експлуатації стані. ТЗ повинен бути повернутий у справному стані, а 

за ступенем зношеності повинен відповідати не більше нормативному 

зносу ТЗ за весь час експлуатації ТЗ Лізингоодержувачем. Вилучення 

ТЗ не звільняє Лізингоодержувача від сплати всіх несплачених 

платежів до дати вилучення ТЗ, передбачених Договором, в тому 

числі, несплаченої суми штрафних санкцій і відшкодування 

понесених Лізингодавцем витрат, заподіяної шкоди. Якщо технічний 

стан ТЗ не дозволяє його подальшу експлуатацію, Лізингоодержувач 

відшкодовує Лізингодавцю витрати, що поніс Лізингодавець по 

відновленню технічного стану ТЗ до рівня зносу при нормальних 

умовах експлуатації. Відшкодування таких витрат повинно бути 

здійснено протягом 5 (п’яти) робочих днів після надання 

Лізингодавцем документів, що підтверджують наявність витрат по 
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відновленню технічного стану ТЗ. За письмовою згодою Лізингодавця 

Лізингоодержувач може самостійно здійснити поліпшення технічного 

стану ТЗ.   
 

12.3   Протягом строку дії цього Договору Лізингоодержувач 

зобов’язаний повідомляти Лізингодавця в письмовій формі про всі 

зміни в реквізитах (адреса реєстрації та проживання, ПІП, номер 

мобільного телефону, електронна пошта, ідентифікаційний номер, 

паспортні дані тощо) Лізингоодержувача протягом 3 (трьох) робочих 

днів після настання таких змін.  
 

12.4   Протягом строку дії цього Договору Лізингоодержувач 

зобов’язаний повідомляти Лізингодавця про будь-яку суттєву зміну, 

суттєве погіршення стану або пошкодження ТЗ, про будь-які випадки 

невиконання умов цього Договору або загрозу їх настання протягом 3 

(трьох)  робочих днів з дати настання зазначених подій.  
 

12.5    В разі, якщо Лізингоодержувач прострочить сплату будь-якого 

лізингового платежу за цим Договором на строк понад 60 (шістдесят) 

календарних днів, Лізингодавець має право вимагати від 

Лізингоодержувача дострокової сплати усієї простроченої та поточної 

заборгованості, відшкодування витрат та збитків (за їх наявності) за 

цим Договором, на момент направлення відповідної письмової 

вимоги, а Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити її Лізингодавцю 

протягом 5 (п’яти) календарних днів з моменту направлення йому 

Лізингодавцем відповідної письмової вимоги. 
 

12.6. Якщо Лізингоодержувач не реалізував своє право на викуп ТЗ 

згідно з Договором та у строки, встановлені Договором, 

Лізингодавець має право продати ТЗ третій особі на погоджених з 

такою третьою особою умовах.  

Застереження: п. 12.6. не застосовується у випадку сплати 

Лізингоодержувачем всіх лізингових платежів або викупної вартості 

ТЗ та інших платежів  відповідно до Договору у зв’язку з чим право 

власності на ТЗ має перейти до Лізингоодержувача згідно з умовами 

Договору. Викупна вартість ТЗ погоджується Сторонами у Договорі. 
   
12.7. У випадку притягнення Лізингоодержувача чи особи, якій 

Лізингоодержувач передав право керування ТЗ, до адміністративної 

відповідальності у вигляді штрафу за правопорушення у сфері 

забезпечення безпеки дорожнього руху, що було скоєно за участю 

ТЗ під керуванням Лізингоодержувача чи особи, якій 

Лізингоодержувач передав право керування ТЗ, і у Лізингодавця 

виникла заборгованість зі сплати штрафу, в такому випадку 

Лізингоодержувач зобов’язаний якнайшвидше, але не пізніше 3 

(трьох) робочих днів з моменту отримання відповідного повідомлення 

(рахунку) від Лізингодавця, сплатити вказаний штраф та інші платежі 

із ним пов’язані (якщо такі є).  

 

13. ПЕРЕХІД  ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ТЗ, ВИКУП ТЗ 

13.1.  В разі переходу права власності на ТЗ від Лізингодавця до третіх 

осіб, права та обов’язки Лізингодавця за цим Договором переходять 

до нового власника ТЗ відповідно до закону.  
 

13.2. У дату сплати викупної вартості ТЗ та сплати штрафних санкцій 

та відшкодування витрат, збитків (за їх наявності) відповідно до умов 

Договору (підтверджується підписанням Сторонами акту погодження 

взаєморозрахунків), підписується акт приймання – передачі ТЗ у 

власність, згідно з яким право власності на ТЗ переходить від 

Лізингодавця до Лізингоодержувача.  
 

13.3.  При бажанні Лізингоодержувача змінити Строк лізингу,  

зокрема, змінити строк оплати викупної вартості ТЗ, укладається 

відповідний додатковий договір до цього Договору. При цьому, 

застосовується комісія за зміну умов Договору у розмірі 300,00 

гривень (з ПДВ, якщо вимагається законом), при цьому мінімальний 

строк лізингу не може бути меншим 1 (одного) року. 

Лізингоодержувач також може достроково викупити ТЗ, але не 

раніше спливу 1 (одного) року з дати передачі ТЗ Лізингодавцю у 

фінансовий лізинг. У цьому випадку Сторони укладають відповідний 

договір купівлі-продажу.  
 

13.4.  Якщо в результаті порушення Лізингоодержувачем умов цього 

Договору, Лізингоодержувач має прострочену заборгованість за 

лізинговими платежами на час викупу ТЗ, та не сплатив штрафні 

санкції або не відшкодував витрати, збитки (у випадках та розмірах 

передбачених Договором та законодавством України), 

Лізингоодержувач не має права придбати у власність (викупити) ТЗ 

на умовах, передбачених цим Договором, до повної сплати такої 

заборгованості. 

 

14. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

14.1.  Якщо в результаті невиконання або неналежного виконання 

Лізингоодержувачем умов цього Договору порушені майнові інтереси 

Лізингодавця, Лізингоодержувач, на вимогу Лізингодавця, протягом 3 

(трьох) робочих днів з моменту отримання від Лізингодавця 

відповідного розрахунку, відшкодовує Лізингодавцю заподіяні збитки 

в повному обсязі. Під збитками розуміються витрати, що поніс або 

понесе для відновлення своїх прав та інтересів Лізингодавець, що 

були порушені, втрата, псування або ушкодження ТЗ (реальний 

збиток). У випадку відмови Лізингоодержувача від приймання ТЗ з 

причин інших, ніж передбачені законодавством України та цим 

Договором, Лізингодавець має право на компенсування збитків, 

понесених у зв’язку з цією відмовою, в т. ч. пов’язані із припиненням 

(розірванням) Договору купівлі – продажу з Продавцем, за рахунок в 

т.ч. і Авансового платежу, якщо інше не передбачено законом. При 

цьому, Лізингодавець зобов’язаний надати Лізингоодержувачу 

підтверджуючий розрахунок понесених витрат та збитків.   
 

14.2. Лізингоодержувач несе відповідальність за порушення своїх 

обов’язків, а саме сплачує, на вимогу  Лізингодавця, наступні штрафні 

санкції:  

14.2.1. За порушення обов’язку зі своєчасної сплати лізингових та 

інших платежів, передбачених Договором, на третій день після 

настання такого порушення, - штраф у розмірі 500 гривень. З 

четвертого дня прострочення – пеню в розмірі 1% від суми 

прострочених лізингових платежів за кожен день прострочення та 

відшкодовує всі збитки, завдані Лізингоодержувачем Лізингодавцеві, 

понад вказану пеню. 

14.2.2. Якщо Лізингоодержувач не повернув ТЗ або повернув його 

невчасно, зокрема, у випадках вилучення ТЗ  відповідно до статті 11 

Договору, Лізингодавець має право вимагати від Лізингоодержувача 

сплати неустойки у розмірі 0,5% від ціни ТЗ на момент укладення 

Договору, вказаної в Специфікації, за кожний день прострочення 

строку повернення ТЗ.  

14.2.2.1. Якщо Лізингоодержувач не повернув ТЗ в порядку 

передбаченому ст.11 Договору і Лізингодавець застосував процедуру 

примусового вилучення ТЗ на підставі виконавчого напису нотаріуса 

чи рішення суду тощо, Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити на 

користь Лізингодавця штраф в розмірі 10% від ціни ТЗ на момент 

укладення Договору, вказаної в Специфікації, а також відшкодувати 

всі витрати та/або втрати Лізингодавця пов’язані з примусовим 

вилученням та/або реалізацією ТЗ (вчинення виконавчого напису, 

ремонт ТЗ, втрати пов’язані з реалізацією ТЗ через органи виконавчої 

служби тощо).    

14.2.3. За використання ТЗ не за призначенням (використання в таксі 

без письмового дозволу Лізингодавця та/або в інших комерційних 

цілях тощо), невиконання обов’язку з утримуванням ТЗ відповідно до 

технічних умов, правил технічної експлуатації та інструкції виробника 

ТЗ, за суттєве погіршення технічного стану та/або зовнішнього 

вигляду ТЗ; неналежне зберігання ТЗ, недопущення представників 

Лізингодавця до інспектування ТЗ, неповідомлення Лізингодавця про 

зміну своєї адреси місця проживання та/або реєстрації; порушення 

умов пунктів 12.2., 2.8., статтей 7,8,9, п.п. 10.1.2. та 19.2. Договору 

Лізингоодержувач зобов’язаний сплатити на користь Лізингодавця 

протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту виявлення Лізингодавцем 

будь-кого/яких із вказаних порушень штраф у розмірі 5% відсотків від 

вартості ТЗ, вказаної в Специфікації, за кожен випадок такого 

порушення.  

14.2.4. У разі невиконання Лізингоодержувачем зобов'язань щодо 

приймання ТЗ протягом 1 (одного) робочого дня з дати закінчення 



 

Лізингодавець   _________________  Лізингоодержувач   _________________ 
 

7 

Строку лізингу, Лізингодавець має право стягнути з 

Лізингоодержувача вартість зберігання ТЗ, яка нараховується за 

кожен день прострочення, відповідно до фактичних витрат 

Лізингодавця по зберіганню ТЗ, починаючи з першого дня виникнення 

зобов’язання у Лізингоодержувача щодо приймання ТЗ. Якщо таке 

невиконання Лізингоодержувачем зобов'язань щодо приймання ТЗ в 

належний строк продовжується більш ніж 10 (десять) робочих днів, 

Лізингодавець має право в односторонньому порядку відмовитися від 

виконання своїх зобов'язань за цим Договором і розірвати Договір, в 

односторонньому порядку, стягнувши з Лізингоодержувача вартість 

зберігання ТЗ та стягнути санкції, передбачені Договором.   

 

15. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

15.1. Сторони звільняються від відповідальності у разі затримки 

виконання зобов’язання або невиконання своїх зобов’язань за 

Договором, якщо вказані затримки чи невиконання виникли внаслідок 

обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). До обставин 

непереборної сили належать: війна, страйки, революційні виступи, 

терористичні акти, військові конфлікти, пожежі, вибухи, повені чи інші 

стихійні лиха, дії чи бездіяльність органів влади та/або управління 

України чи інших країн, які безпосередньо впливають на виконання 

Сторонами своїх зобов’язань за Договором.  
 

15.2. Сторони зобов’язані письмово, не пізніше 7 (семи) днів з 

моменту настання обставин непереборної сили, повідомити одна 

одну про настання таких обставин, якщо вони перешкоджають 

належному виконанню цього Договору. Підтвердженням настання 

обставин непереборної сили є офіційне підтвердження таких 

обставин Торгово-промисловою палатою України або іншим 

компетентним органом.  
 

15.3. Якщо обставини, вказані в п. 15.1 цього Договору, продовжують 

діяти впродовж 60 днів, то Лізингодавець може прийняти рішення про 

розірвання Договору, а Лізингоодержувач зобов’язаний повернути ТЗ 

Лізингодавцю. У цьому випадку ТЗ продається через аукціон. 

Надлишок коштів, що залишився після сплати викупної вартості ТЗ та 

інших платежів згідно з Договором по закінченні аукціону, 

перераховується Лізингоодержувачу.          
 

16. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

16.1.  Будь-який спір, що виникає безпосередньо з цього Договору 

або у зв’язку з ними, або його виконанням, має бути врегульований 

шляхом переговорів між Сторонами. Якщо Сторони не зможуть 

врегулювати спірні питання шляхом переговорів, такі спори 

передаються Сторонами на вирішення компетентного суду відповідно 

до закону.  До відносин Сторін за Договором застосовується право 

України. 
 

17. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА/АБО ДОПОВНЕНЬ ДО ДОГОВОРУ 

17.1. Будь-які зміни та доповнення до цього Договору є дійсними 

лише за умови їх оформлення у письмовій формі та підписання 

кожною із Сторін.  

17.2. Всі додатки, в т.ч. Додаток 1 (Специфікація), Додаток 2 (Графік 

платежів) та Додаток 3 (Умови для таксі, якщо застосовується) до 

Договору, є його невід’ємними частинами. 
 

18. ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ (ПРИПИНЕННЯ СТРОКУ ДІЇ) 

ДОГОВОРУ 

18.1.  Цей Договір може бути розірваний (припинений строк дії) за 

письмовою згодою Сторін або в односторонньому порядку, у 

випадках передбачених цим Договором та законом. При цьому, 

Лізингоодержувач зобов’язаний повернути ТЗ протягом 3 (трьох) 

робочих днів з дня припинення (розірвання) цього Договору будь-

яким чином та сплатити всі несплачені платежі згідно з умовами цього 

Договору на момент повернення ТЗ.     
 

18.2.  Цей Договір може бути достроково розірваний Лізингодавцем в 

односторонньому порядку шляхом направлення відповідного 

письмового повідомлення Лізингоодержувачу у випадках, коли:  

18.2.1. Лізингоодержувач користується ТЗ з порушенням умов 

Договору або використовує ТЗ  не за призначенням.  

18.2.2. Не сплатив лізинговий платіж (частково або в повному обсязі) 

чи інші платежі згідно з Договором та прострочення сплати становить 

більше 60 (шістдесяти) календарних днів з дня настання строку 

платежу, встановленого в Графіку платежів.  

18.2.3. Лізингоодержувач не проводить технічне обслуговування ТЗ 

та не утримує його у належному стані відповідно до Договору. 

18.2.4.  До закінчення строку дії Договору укладає договори, що 

стосуються ТЗ (продаж, безоплатна передача, застава, дарування, 

обмін, оренда, прокат тощо), окрім тих, що письмово погоджені з 

Лізингодавцем.  

18.2.5.  Лізингоодержувач порушує умови статті 9 Договору (якщо 

застосовується).  

18.2.6. До закінчення строку дії Договору має невиконані зобов’язання 

щодо інших договорів фінансового лізингу, укладених між 

Сторонами.  

18.2.7. Лізингоодержувач не надав забезпечення для цілей виконання 

своїх зобов’язань за цим Договором на умовах, визначених цим 

Договором (за їх наявності).   

18.2.8. ТЗ було викрадено, повністю знищено чи право Лізингодавця 

щодо володіння, користування та/або розпорядження ТЗ було 

обмежено зі сторони будь-якої третьої особи та протягом 5 (п’яти) 

робочих днів після направлення Лізингодавцем Лізингоодержувачу 

письмової вимоги Лізингоодержувач відмовився надати інше 

забезпечення своїх зобов’язань за цим Договором, яке б 

влаштовувало Лізингодавця.  

18.2.9. Лізингоодержувач надав неправдиву чи неповну інформацію, 

що зафіксована в документах, які були надані Лізингодавцю 

(включаючи інформацію щодо технічного стану ТЗ, дорожньо-

транспортних пригод, ушкоджень ТЗ під час перебування у воді, 

щодо стану додаткового обладнання ТЗ та інших ушкоджень ТЗ);  

18.2.10. Вартість ТЗ в результаті діяльності чи бездіяльності 

Лізингоодержувача стала меншою ніж сума непогашених лізингових 

платежів за цим Договором і Лізингоодержувач не погасив таку 

різницю протягом 30 (тридцяти) календарних днів від дати отримання 

письмової вимоги Лізингодавця;  

18.2.11. У випадку, коли заборгованість Лізингоодержувача зі сплати 

будь-яких штрафів щодо ТЗ чи його водія/володільця перевищує 

10 000 (десять тисяч) гривень 00 коп. та прострочка зі сплати вказаної 

суми перевищує 60 (шістдесят) днів.  

18.2.12. Якщо Лізингоодержувач не виконує будь-які вимоги інших 

договорів укладених між Лізингодавцем та Лізингоодержувачем і у 

зв’язку з порушенням яких у Лізингодавця з’являється право розірвати 

цей Договір в односторонньому порядку.    

18.2.13. Якщо Лізингоодержувач не укладає договір страхування ТЗ в 

порядку визначеному цим Договором і Лізингоодержувач не 

припинить таке порушення протягом 5 робочих днів від дати 

отримання письмової вимоги Лізингодавця (якщо застосовується).   

18.2.14. Набрало чинності рішення суду щодо банкрутства 

Лізингоодержувача.   
 

18.3.  День, що вважатиметься датою розірвання (припинення строку 

дії Договору), визначатиметься Лізингодавцем у відповідному 

повідомленні (надалі – «Повідомлення»). Повідомлення 

направляється за адресою Лізингодавця, що зазначена в цьому 

Договорі. У випадку неотримання Лізингоотримувачем Повідомлення 

через закінчення строку зберігання чи відсутності Лізингоодержувача 

за адресою, що визначені в цьому Договорі, Лізингоодержувач 

вважається таким, що отримав Повідомлення. У випадку, якщо на дату 

отримання Повідомлення, Лізингоодержувач не повернув ТЗ 

Лізингодавцю, Лізингодавець має право застосувати процедуру 

вилучення ТЗ в примусовому порядку на підставі виконавчого напису 

нотаріуса чи рішення суду тощо.   
 

18.4. У випадках припинення Договору за згодою Сторін, Договір 

припиняє свою дію відповідно до укладеного додаткового договору 

(угоди) до цього Договору.  
 

18.5. У випадку розірвання (припинення) цього Договору, з причин, 

зазначених у цьому Договорі та/або в законодавстві України, раніше 

сплачені Лізингоодержувачем лізингові платежі поверненню не 



 

Лізингодавець   _________________  Лізингоодержувач   _________________ 
 

8 

підлягають, крім випадку прострочення передачі ТЗ Лізингодавцем 

Лізингоодержувачу. Документом, що підтверджує факт прийняття 

рішення про розірвання цього Договору, є лист про розірвання цього 

Договору, направлений на адресу одержувача такого листа, 

зазначену у Договорі. Договір вважається розірваним з моменту 

отримання листа Стороною.   
 

18.6.  У разі розірвання (припинення) цього Договору, за рахунок 

Лізингоодержувача (в т.ч. Авансового платежу) здійснюються 

(відшкодовуються) всі витрати Лізингодавця, в т.ч. пов’язані з 

вилученням ТЗ.  
 

18.7.  Лізингоодержувач не має права дострокового розірвання 

(припинення, відмови від) цього Договору без наявності обов’язкової 

відповідної письмової згоди Лізингодавця за виключенням випадку 

прострочення передачі ТЗ Лізингодавцем Лізингоодержувачу більше 

ніж на 30 (тридцять) календарних днів.  

 

19. ІНШІ УМОВИ 

19.1. Цей Договір набирає чинності (вважається укладеним) з 

моменту сплати Лізингоодержувачем Авансового платежу і діє до 

моменту повного та належного виконання Сторонами своїх 

зобов’язань за Договором.  
 

19.2. Місцезнаходженням (місцем експлуатації) ТЗ є Україна, за 

виключенням тимчасово-окупованих територій Луганської та 

Донецької областей України та Республіки Крим. Лізингоодержувач, 

без відповідної письмової згоди Лізингодавця, не має права 

виїжджати за кордон на ТЗ або на тимчасово окуповані території 

Луганської та Донецької областей України та Республіки Крим.   
 

19.3. Лізингоодержувач попереджений Лізингодавцем про те, що ТЗ 

може знаходитися у заставі або іншому обтяженні на весь строк дії 

цього Договору.  
 

19.4. У випадку зміни адреси та/або обслуговуючого банку, та/або 

робочих реквізитів, Сторони зобов’язані протягом 3 (трьох) робочих 

днів з моменту такої зміни повідомити про це одна одну.  
 

19.5. Лізингоодержувач ознайомлений та попереджений 

Лізингодавцем про права третіх осіб на ТЗ, особливості, стан, 

недоліки та потенційну небезпечність, яку ТЗ може принести життю, 

здоров’ю Лізингоодержувача та іншим особам, або привести до 

пошкодження самого ТЗ.  
 

19.6. Сторони домовились, що необхідним та достатнім доказом 

надіслання письмового повідомлення Сторонами одна одній є 

повідомлення про відправлення з відміткою Сторони, якій 

надсилалось повідомлення про отримання або відміткою поштової 

служби про відмову від прийняття листа або закінчення терміну 

зберігання. Рекомендовані листи надсилаються на адресу, зазначену 

в цьому Договорі, або надану Стороною у письмовій  формі у випадку 

зміни адреси. Рахунки, передбачені умовами цього Договору, 

передаються Лізингодавцем Лізингоодержувачу в порядку 

передбаченому цим Договором, з обов’язковим надісланням 

оригіналу рахунку поштою, на адресу, зазначену у цьому Договорі, 

або належним чином повідомлену нову адресу.   
 

19.7. Цей Договір укладено українською мовою, в двох примірниках, 

по одному для кожної із Сторін. Всі примірники мають однакову 

юридичну силу.  
 

19.8. Усі витрати пов’язані з укладенням цього Договору (нотаріальне 

посвідчення ((якщо матиме місце) тощо), несе Лізингоодержувач.   
 

19.9. Цей Договір, разом з усіма його додатками та додатковими 

угодами, становить єдиний  Договір.  
 

19.10. Сторони підтверджують, що вони досягли згоди з усіх питань 

щодо правовідносин, що регулюються цим Договором.  
 

19.11. Лізингоотримувач підтверджує, що інформація, зазначена у 

Специфікації згідно з Додатком 1 до Договору, ідентична інформації, 

зазначеній у специфікації до Договору купівлі-продажу ТЗ.  
 

19.12. Лізингоодержувач заявляє та запевняє, що:  

19.12.1.   Лізингоодержувач має необхідну правоздатність та 

дієздатність для укладення Договору та виконання зобов’язань за 

Договором;  

19.12.2.  Відносно Лізингоодержувача не порушено кримінальної 

справи, справи про визнання його недієздатним або обмежено 

дієздатним; не існує постанови органів внутрішніх справ, відповідно 

до якої Лізингоодержувач перебував би в розшуку; 

19.12.3.  Всі відомості, які представлені Лізингодавцю 

Лізингоодержувачем і містяться в заяві та Договорі або в інших 

документах, поданих Лізингодавцю, є правдивими і точними;  

19.12.4. Цей Договір був належним чином укладений 

Лізингоодержувачем у повній відповідності до всіх вимог чинного 

законодавства;  

19.12.5. Лізингоодержувач належним чином виконав усі дії, що 

вимагаються згідно з чинним законодавством, для забезпечення 

чинності, дійсності, та можливості примусового виконання Договору;  

19.12.6.  Укладення і виконання Лізингоодержувачем цього Договору 

не суперечить положенням жодного правочину Лізингоодержувача із 

третьою стороною, чинному законодавству України, підзаконним 

актам, судовим рішенням чи іншим документам будь-якого характеру, 

що встановлюють юридичні обов’язки Лізингоодержувача.  
 

19.13.    Лізингоодержувач зобов’язаний дотримуватись заяв та 

запевнень, викладених у статті п.п.19.12.1-19.12.6 Договору, 

протягом усього строку дії Договору. Дані заяви та запевнення 

вважаються такими, що повторюються Лізингоодержувачем щодня 

протягом строку дії Договору. У разі, якщо у будь-який час протягом 

строку дії Договору, будь-які із зазначених заяв і запевнень виявляться 

або стануть неточними або такими, що не відповідають дійсності, це 

вважатиметься, що Лізингоотримувач не виконує умови цього 

Договору, в зв’язку з чим Лізингодавець має право застосувати 

наслідки визначені ст.11 цього Договору.  
 

19.14. Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати Лізингодавцю 

збитки, що виникли у Лізингодавця внаслідок надання неправдивих 

заяв та запевнень.  
 

19.15. Укладанням цього Договору Сторони взяли на себе 

зобов’язання не розголошувати третім сторонам будь-яку інформацію 

пов’язану з Договором, за виключенням випадків, передбачених 

законодавством України.    
 

19.16. Відносини не врегульовані цим Договором регулюються 

законодавством України.  
 

20. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ. НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ 

20.1. Лізингоодержувач підтверджує, що: 

- отримав від Лізингодавця до укладення Договору інформацію, 

зазначену в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові 

послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг»; 

- повідомлений про свої права відповідно до статті 8 Закону України 

«Про захист персональних даних»; 

- інформація, надана Лізингодавцем з дотриманням вимог 

законодавства про захист прав споживачів та забезпечує правильне 

розуміння Лізингоодержувачем суті фінансової послуги без 

нав'язування її придбання; 

- повідомлений про мету обробки Лізингодавцем персональних даних 

Лізингоодержувача (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, громадянства, місця проживання або перебування, 

місця роботи, посади, номерів контактних телефонів/факсів, дані про 

платоспроможність Лізингодавця, у тому числі, про належність йому 

на праві власності майна, про розмір доходів, адреси електронної 

пошти тощо (надалі – «Персональні дані»), а саме: з метою оцінки 
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фінансового стану Лізингоодержувача та його спроможності виконати 

зобов’язання за Договором, а також захисту своїх прав та інтересів;  

- надав згоду про 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 метою належного 

виконання Лізингодавцем та відповідною третьою особою умов 

укладених договорів; 

- надав 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 стосунками у 

соціальному бутті Лізингоодержувача;  

- надав 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;  

- діє зі згоди другого з подружжя (за умови перебування у шлюбі), 

про що надана відповідна нотаріально посвідчена заява; 

- надав згоду, виступаючи в якості суб'єкта персональних даних і 

суб'єкта кредитної історії, на отримання/передачу своїх Персональних 

даних з/в бюро кредитних історій, на отримання та їх обробку з метою 

оцінки фінансового стану Лізингодавця та його спроможності 

виконати зобов'язання за цим Договором, а також захисту прав та 

інтересів Лізингодавця;  

- для відступлення прав вимоги чи інших прав за цим Договором 

Лізингодавцю не потрібно будь-яке погодження Лізингоодержувача;  

- вся інформація, надана Лізингодавцю, в т.ч. під час заповнення та 

відправлення заяви про надання ТЗ в лізинг, є повною, актуальною та 

достовірною;  

- отримав від Лізингодавця Тарифи в яких визначається (вартість 

додаткових послуг Лізингодавця, розміри штрафів та комісій 

Лізингодавця).  

- отримав від Лізингодавця повну і достовірну інформацію про особу 

Лізингодавця та її місцезнаходження, а також умови отримання ТЗ у 

фінансовий лізинг;  

- повідомлений щодо реквізитів Національного банку України, вулиця 

Інститутська, 9, Київ, 01601, тел. 044 230 1844 та реквізитів Комітету 

із захисту прав споживачів: Державна інспекція України з питань 

захисту прав споживачів, 03680, м. Київ, вул. Антоновича, 174, тел. 

(044)5289236. 

 

   

21. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН: 

 

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ 

ТОВ «ФАСТФІНАНС» 

Код ЄДРПОУ: 39908548 
Адреса: 01133, м.Київ, вул.Є.Коновальця, буд. 36 «Д», приміщення 65-

З 

Банківські реквізити: 

IBAN UA723225400000026508101001062 

в АТ "КІБ ", МФО: 322540 

Тел.: 227-98-89 

eл. пошта: info@fastfinance.com.ua 

 

 

_______________/___________/ 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ 

ПІП 

Ідентифікаційний номер 

Адреса мешкання 

Банківські реквізити 

Тел.  

Ел. пошта 

 

 

 

 

_________________/_____________/ 

 

 

 

 

Лізингоодержувач підтверджує, що він отримав оригінал Договору з усіма додатками до нього. 

 

«__» ____________   2021р.         ________________ /__________________/ 
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Лізингодавець   _________________  Лізингоодержувач   _________________ 
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Додаток 1  

до Договору фінансового  лізингу    

№ _______ від ________ 20___ року  

 

 

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ  

 

Марка ТЗ  Номер кузова  

Модель ТЗ  Колір   

Рік випуску  Тип ТЗ  

Об’єм двигуна 

 

 Вид палива  

 

 

Ключі запалювання у кількості (шт.) _____.  

Один комплект ключів залишається у Лізингодавця. 

Строк (термін) передачі ТЗ протягом 3-х Банківських днів з дня державної реєстрації ТЗ на 

ім’я Лізингодавця.    

Місце передачі ТЗ Україна, м. ________ 

Продавець (постачальник) ТЗ (ПІП, 

ідентифікаційний номер або назва, код ЄДРПОУ) 

 

Ціна (вартість) ТЗ гривень (може бути змінена 

згідно з умовами Договору). 

 

 

 
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ 

ТОВ «ФАСТФІНАНС» 

Код ЄДРПОУ: 39908548 
Адреса: 01133, м.Київ, вул.Є.Коновальця, буд. 36 «Д», 

приміщення 65-З 

Банківські реквізити: 

IBAN UA723225400000026508101001062 

в АТ "КІБ ", МФО: 322540 

Тел.: 227-98-89 

eл. пошта: info@fastfinance.com.ua 

 

 

_______________/___________/ 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ 

ПІП 

Ідентифікаційний номер 

Адреса мешкання 

Банківські реквізити 

Тел.  

Ел. пошта 

 

 

 

 

_________________/_____________/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@fastfinance.com.ua


 

Лізингодавець   _________________  Лізингоодержувач   _________________ 
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Додаток 2  

до Договору фінансового лізингу   

№ _______ від ________ 20___ року 

 

Графік сплати лізингових платежів (Графік платежів) 

 

№ 

лізингового 

платежу 

Дата 

платежу  

Відшкодування  

частини  

Вартості ТЗ, гривень  

Комісія 

(Винагорода) 

Лізингодавця, 

гривень  

Загальна сума 

лізингових 

платежів, гривень 

Залишок  

Вартості ТЗ, 

гривень 

 1 2 3 4 5 

 Авансовий платіж:  

1   - - Вартість авто – авансовий 

платіж (без коміс та 

реєстрації) 

 Лізингові платежі:  

2    2+3+4  

3    2+3+4  

 ВСЬОГО 00,00 00,00 00,00 00,00 

 

 

Фінансова послуга Фінансовий лізинг 

Строк лізингу, місяців   

Ціна ТЗ, гривень  

Сума фінансування, гривень 

(Залишок Вартості ТЗ) 
 

Викупна вартість ТЗ, гривень Якщо немає «-« або 0 грн. 

Одноразова комісія, грн. ________ 

Підлягає сплаті протягом одного дня від дати 

укладення договору лізингу 

Комісія (Винагорода) Лізингодавця (відсотків на рік від ціни 

ТЗ) 
________ 

Страхування ЦПВВТЗ, щорічно ТАК 

Страхування ТЗ за ризиками __________________, щорічно ТАК/НІ 

Страхувальник  Лізингодавець 

Страховик СК _____________________________  

 

 

 
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ 

ТОВ «ФАСТФІНАНС» 

Код ЄДРПОУ: 39908548 
Адреса: 01133, м.Київ, вул.Є.Коновальця, буд. 36 «Д», 

приміщення 65-З 

Банківські реквізити: 

IBAN UA723225400000026508101001062 

в АТ "КІБ ", МФО: 322540 

Тел.: 227-98-89 

eл. пошта: info@fastfinance.com.ua 

 

_______________/___________/ 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ 

ПІП 

Ідентифікаційний номер 

Адреса мешкання 

Банківські реквізити 

Тел.  

Ел. пошта 

 

 

 

 

_________________/_____________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лізингодавець   _________________  Лізингоодержувач   _________________ 
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Додаток 3  

до Договору фінансового лізингу   

№ _______ від ________ 20___ року 

 

 

Умови використання ТЗ в таксі 

 

Строк лізингу До ____ років 

Страхування КАСКО Обов’язково на весь період дії Договору за 

рахунок Лізингоодержувача 

Ліміт максимального пробігу ТЗ в рік (надалі «ЛМП») 70 000 км 

Плата за перевищення ЛМП 2 грн/км 

Передача ТЗ в управління третій особі з метою 

використання в таксі  

Заборонена протягом всього Строку лізингу  

  

 

 
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ 

ТОВ «ФАСТФІНАНС» 

Код ЄДРПОУ: 39908548 
Адреса: 01133, м.Київ, вул.Є.Коновальця, буд. 36 «Д», 

приміщення 65-З 

Банківські реквізити: 

IBAN UA723225400000026508101001062 

в АТ "КІБ ", МФО: 322540 

Тел.: 227-98-89 

eл. пошта: info@fastfinance.com.ua 

 

_______________/___________/ 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ 

ПІП 

Ідентифікаційний номер 

Адреса мешкання 

Банківські реквізити 

Тел.  

Ел. пошта 

 

 

 

 

_________________/_____________/ 

 


	СПЕЦИФІКАЦІЯ ТРАНСПОРТНОГО ЗАСОБУ

