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КиТв

що дiе на пiдставi
(вказати посаду, прiзвище, iм'я, по батьковi)
.,

з iншоi сторони,

(вказати: стац/ту, довiреностi, положенrш тощо)
в подllльшоМу разоМ iмеrгуIотьсЯ "Стороци", а кожна оIФемО - "Сторона") уклали цей ,Щоговiр фiнансового лiзинry
(надалi iменуеться ",Щоговiр") про тЕже,

1. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ ТА
РОЗМIР ФIНАНСОВОГО АКТИВУ

1.1.

В порялку та на yMoBErx, визначених цим .Щоговором, Лiзингодавець зобов'язуеться набутI у власнiсть у
продавця Обладнання вiдповiдно до встановленш( Лiзингоодержувачем специфiкацiй та умов i передати за
плату такs обладнантrя у користування Лiзингоодержувачу на визначений у цьому,щоговорi строк.

1'2.Пиoблaднaнtrям(пpедметoмлiзингy)yцьoмyДoгoвopipoзyмiеTься'
1.З.

Умови та порядок набуггя Лiзингодавцем Обладrання у Продавця визначаеться у договорi мiж Лiзингодавцем та
Продавцем.

1.4.
1.5.

,

Пiд Продавцем у цьому,Щоговорi розумiеться
BapTicTb Обладнання угрошовому виразi становить

1.6. ОбладнаншI передаеться Лiзингоодержувачу
1.7.

гривень без П,ЩВ.
(сума лiтерами)

на умовах фiнашсового лiзинry за цiльовим призначеншIм, а саме -

Сrо

я амортизацiйнихвiдрахувань:

1З. ёrоро"" погодиJIись на наступниЙ tорядок вiдновлення Обладнання:

2.

СТРОКИ ТА УМОВИ ВЗА€МОРОЗРАХУНКIВ
ФIНАНСОВОГО JIIЗИНry

2.1. Строк фiнансового лiзинry за цим ,Щоговором становить з

року.

(_)

2,2, ОбладнанIUI повиннО буша придбане ЛiзингоДавцеМ не пiзнiше
i корисryвання Лiзипгоодержувачу не пiзнiше

(_)_

(->_

_

-

ЗА ДОГОВОРОМ

року по

(_))

РокУ, та передане у володlння

року.

2.з. За володiння та користуванlrя ОбладнанюIм Лiзингоодержувач сппачуе на
- користь Лiзингодавця лiзинговi
платежi на умовах визначенlD( цlаlr,t rЩоговором.
2.4. Обладrання може буги прилбане у пок}пЦя як за власнi коштИ ЛiзингодавЦя, так i за залlлтенi.
3.

лIзинговI плАтЕжI

3,1. Розмiр, строки та порядок сплати Лiзингоодержувачем лiзингових платежiв Лiзингодавцевi встановJIюються
"Графirqу сплати лiзиrгових платежiв", жиr1 е додатком Nl до цього,ЩОГОВОРУ.

у

Лiзингoвi-плaтeжiвкJIюЧaютьyсeбе.Лiзингoвiплaтежicплачyoтьсяy
безготiвковiй формi.

1

3.2. Перший лiзинговий платiж вноситься через _
мiсяцiв з дня передання Обладнання у лiзинг, а наступнi
лiзинговi платежi вносяться поспiдовно з iнтервалами в _ мiсяцi з дня, коли мав бри сплачений перший
лiзинговrй платiж.
3,3. Лiзцнгоодержувач зобов'язаний сво€часно сплачувати передбаченi цим,Щоговором лiзинговi платежi.
У разi простроченнlI Лiзингоодержувачем сплати Лiзццгодавцю лiзингових платежiв, Лiзингоодержувач на
Вимоry Лiзr,rнгодавця зобов'язаниЙ сплатити суму боргу з )фах)rванням встановденого iндексу iнфляцii за
весь час простроченнrI, а також * проценти рiчних вiд простроченоТ суми.
З.4. Лiзипгоодержувач не може вим€гати вiд Лiзингодавця нiякого вiдшкодуваннll, зменшення або припиненнlI
(зупинення) сплати лiзингових платежiв у разi перерви в експлуатацiТ Обладнання, незалежно вiд причини

TaKoi перерви, у тому числi незалежно вiд форс-мажорних обставин.
3.5. ЛiЗингооДержtувач не мае гц)ава зац)имувати лiзинговi платежi, строк сплати яких настав, HaBiTb з приЕIин
пошкодженшI Обладнання або внаслiдок виникнення форс-мажорних обставин.
3.6. Вiдповйа.тьнiсть за ризик випадкового знищеннlI або випадкового пошкодженIu[ Обладнання з дня його передЕIння
несе Лiзиrrгоодержувач. У разi повного знищешuI Обладнання сума наст}.пних лiзингових платежiв, а також
yci простроченi с5пuи, якi належать до сппати Лiзингоодер)ьт/вачем, мають буги сппаченi Лiзингодавцевi у

строкИ та на )n-{oB:lx

4.

Ъ

сIшати лiзингових платежiв)

ПЕРЕДАНЕЯ ОБЛАДНАННЯ У ЛIЗИНГ ТА ПОВЕРНЕННrI ОБЛАДНАНILЯ
ЛIЗИНГОДАВЦЕВI

4.1. Переданlrя Лiзипгодавцем та прийлrяття Лiзингоодер)Iý/вачем Обладнання у лiзинг здiйснюеться Сторонами в
u_u
20_ р., що засвiдчуеться актом передання Обладнання у лiзинг,
_
4.2, Сторони погодились на настlrпнi строки та порядок поверненнrI Обладнання Лiзингодавцю Лiзингоодер)Lтвачем
5. ВИКОРИСТАННЯ, ТЕХНIЧНЕ ОБСЛУГОВУВАНIIЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ
5.1. Лiзингоодержувач зобов'язуеться протягом строку пiзинry угримувати Обладнання у справному cTaHi, сумлiнно

ДоТриМУВатися пiд свою вiдповiдальнiсть норм та правил експлуатацii, технiчного обслуговрання та ремонту
Обладнання, встановлених законодtlвством Украiни та iнструкцiями Продавця.

5.2.

У разi виходу

Обладнання з ладу Лiзингоодержувач цротягом п'яти капендарних днiв зобов'язаний письмово
повiдомити про це Лiзингодавця mJuIxoM
., якщо до цього часу несправностi не
будrть ycyHeHi.

5.3. Лiзингоодерж}rвач за свiй рахукок без подальшоi компенсацii Лiзингодавцем та за погодженIuIм з
Лiзингодавцем проводитъ технiчне обслуговрання та yci види ремонту, модернiзацii та peKoHcTplKuiT
Обладrання.

5.4. Лiзингоодержувач мас право попiтппувати (в тому числi замiняти будь-якi деталi та вузли) Обладнання лише за

Згодою Лiзингодавця. У разi полiгпrrенrrя Обладання за згодою Лiзингодавця Лiзингоодержувач мае право
на вiдшкодуваrrня BapTocTi необхiдних вlrграт або на зарахуваншI ix BapTocTi у рахунок лiзингових платежiв,
5.5. Лiзингоодержувач несе вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть рiвня квалiфiкацii його персоналу складностi
виконуваних робiт з експлуатацii та обслlговуваннJI Обладнання та зобов'язаниЙ провести вiдповiдне
навчЕlнIuI працiвникiв IIIJuIxoM
в строк _,
що мае пiдгверджуватися
5.6. Одержання необхiдних дозволЬ на експIýrатацiю Обладнання покладаеться на Лiзингоодержувача.
ё

6. СТРЖУВАНЕЯ ОБЛАДIIАННЯ
6.1. Лiзингоодержувач за власний рахунок зобов'язаний застрахувати Обладнання вiд передбачецих цим ,Щоговором

ризикiв, дJuI чого Лiзингоодержувач зобов'язуеться укJIасти зi страховою компанiею вiдповiдший договiр
cTpaxyBaнIUI на таких )aмовах
. Строк договору страхуваннJI мас охоплювати весь строк дii
цього.Щоговору.

6.2. За

l

договором страхування ОбладнаншI ма€ бlти застраховано вiд

(вказати cTpaxoBi ризики)

6.3, ОбладнаннJI мае бути застраховЕlно в мiсячний строк iз дня передання Обладнання у лiзинг, визначеного в п. 2.1
.Щоговору. .Що момеtггу страхуваншI вiдповiдальнiсть щодо збиткiв, завданих у зв'язку з будь-яким
'sого
пошкодженшIм або знищенням Обладнання, покJIадаеться на Лiзицгоодержувача.
6,4. У разi настання стрЕlхового випадку Лiзингоодержувач зобов'язаний у триденкий строк з моменту HacTaHIuI

]

сц)ахового випадку надiслати Лiзингодавцевi телеграмою або факсом повiдомлення про страховиЙ випадок.
У разi вiдмови cTpaxoBoi компанii сплатити сц)ахове вiдшкодрання вирiшеннll спору здiйснюеться в порядку,

l

визначеному чинним законодавством.

7. прАво влАсностI нА оБлАднАння
| Протшом строку
Обладнання
с власнiстю Лiзингодавця. Лiзингоодержувач зобов'язусться
цього
,Щоговору
|7.1.
.ч*рirити
на
вI,IдЕому
мiсцi
i
зберiгати
там
строку .Щоговору об'яву:'"Це обладнання.е власнiстrо
упродовж
l

1о.
t
I
l

tнайменрання Лiзингодавця)

V вiдповiдних реестрацiйних та бухгалтсрських док)rментах Лiзингоодержувача повинно бl,пl застереження:

"Власник

(найменуванrш Лiзингодавця)

користувач -

(найменрання Лiзингоодержрача)

ОбЛаДtаННЯ Пе ПdОЖе бУГИ КопфiскоВано, на нього не може бути накладено арешт
у зв'язку з будь_якими дiями

або бездiяльнiспо Лiзцнгоодеря(увача.

стоку цього ,щоговору Лiзингоодержувачевi забороняеться без письмовот згоди Лiзицгодавця здавати
Обладнання у сублiзинг та використовувати його для iнших не передбачених iнновацiйним проектопл
цiлей.

7,2. Протягом

7.3. ПерехiД права власНостi на ОбладнанlrЯ вiд Лiзингодавця до Лiзингоодеря{увача
)rмoBax, що визначенi у додажу N 1 до цього ,Щоговору.
8.1. Лiзицгодавець ма€ право:
8,1,1. вимагати вiд Лiзингоодержувача

8.

,о*о"""й в

порядку та на

ПРАВА ТА ОБОВ,ЯЗКИ CTOPIH ЗА ДОГОВОРОМ
вiдшкодрання збиткiв вiдповiдно до чинного

зЕ}конодавства УкраТни та )rý.Iов

цього договору;
8.1.2. iнвесryвати на тфидбатпlя цредмета лiзинry як BпacHi, так i залуrенi та позичковi кошти;

8.1.3. здiйснювати перевiрки дотриманrrя Лiзцнгоодержувачем
)д,rов користрання предметом пiзингу та його
утримання;
8.1,4. вiдмоВитися вiД.ЩоговорУ фiнансовогО лiзинry випадках, передбачених
у
цим.Щоговором лiзитrry або законом;
8,1.5. вимагап,r розiрванlrя,Щоговору та поверненшI предмета лiзинry передбачен"* за*оrоr та.ЩогоЬором
випадках;
у
8,1.6. стягувати з Лiзингоодержувача прострочену заборгованiсть
у бьзспiрному порядку на пiдставi виконавчого
нчшису HoTapiyca;

8,1.7. вимаГати поверНення предМета пiзиrrгУ та викоЕаНнrI грошових зобов'язань за
договором сублiзингу
безпосередньО йоrпry в разi невиконаннJI чи црострочення виконаннlт
|рошових зобовkзань

Лiзингоодержувачем за договором лiзингу.
8.2. Лiзицгодавець зобов'язаний:

8.2.1,

у

передбаченi договором сц)оки надати Лiзингоодержувачу предмет лiзинry
у cTaHi, що вiдповiдас його
призначенню та )п,Iовам цього ,Щоговору;
8.2.2. попередити Лiзингоодержувача про вiдомi йому особливi властrавостi та недолiки предмета
лiзинry, що можуть
становити небезпеку для життя, здоров'я, майна Лiзингоодержувача чи iнших осiб або призводити
до
пошкодженшI самого цредмета лiзинry пiд час користування ним;
8.2.3. вiдповiдно до )дdов договору своечасно та повному обсязi виконрати зобов'язання
у
щодо },"триманнlт предмета
лiзинry;
8.2.4. вiлпткодовувати Лiзингоодержувачу витрати на полiпшеншI предмsта лiзинry, на його
утримашUI або усlrнення
недолiкiв у порядку та випадках, передбачеrтих законом та"/або цим.ЩоговорЪм;
8.2.5. гrрийняти цредмет лiзинry в разi дострокового
розiрвання договору лiзйшу або в разi закiнчення строку
користуванrul цредметом лiзинry.
8,2. 6, надапа Лiзинго одер2I.твачу додаткову iнформацiю про :
- фiнансовУ послуцr, що цропону€ться надати Лiзингоодержувачу, iз зазначенням BapTocTi цiеТ посrцти

для

Лiзингоодержувачs;

- умови наданшI додаткових фiнансових посл).г та Тх BapTicTb;
- порядок сплати податкiв i зборiв зарахунок
фiзичноi особи в результатi отримання фiнансовот послуги;
- правовi наслiдки та порядок здiйсненшя розрахункiв з
фiзичною особою, внаслiдок дЪ"rро*о"о.о
цриtrиненшI надашuт фiнансовоi посJýти;
- мехаяiзм захистУ фiнансовоI8 установою црав споживачiв та порядок
уреryJIюваншI спiрних питань,
що виIIикають у тlроцесi наданЕя фiнансовоi послуги;
- реквiзити органу, який здiйснюе державне реryJповilння
ринкiв фiнансових послуг (ацреса, номер
телефону тощо), а також реквiзити органiв з IIиTEIHь захисту прав споживачiв;
- розмiр виЕI€город,I Лiзингодавця у разi, коли BiH пропонуе
фiнансовi посл)ли, що надаються iншими

фiнансовими установЕtI\{и.
8.З. Лiзингодавець може мати iншi права та обов'язки вiдповiдно до yI\{oB цього
.Щоговору, Закону Украiни <Про
фiнансовий лiзинг) та iнших ноРмативно-правових aKTiB.

Лiзипгоодержryвач мас право:
8.4.1, обирати цродмет лiзингу та Продавця або встановити
8.4.

Лiзингодавцю;

цредмета лiзингу

i

доручити вибiр

8.4,2. вiдловrатися вiд гrрийняття цредмета лiзrтнry, який не вiдповiдае його призначенню та/або
умовам цього
,Щоговору, специфiкацiям;
8.4.з, вимагати розiрвання цього ,щоговору або вiдмовитися вiд нього
у передбачених законом та цим.щоговором
випадках;

8.4.4. вишrагатl,t вiд

Лiзингодавця вiдшкодуванrrя збиткiв, завданих невиконанIUIм або неналежним виконанням
}мов

цього,Щоговору.

8.5. Лiзингоодерл(увач зобов'язаний :
8.5,1. прlйняти предд,lет лiзинry та користратися ним вiдповiдно до його призначеншI'ru yono"
цього,Щоговору;
8,5.2. вiдпоВiдно дО )л!rов цьогО ,ЩоговорУ своечасно та у повноМу обсязi виконувати зобов'язанrrя
щодо ffi"ru*rr"
предмета лiзинry, пiдтримрати його у справному cTaHi;

3. своечасно сплач)вати лiзинговi гrлатежi;
8.5.4. надавати Лiзипгодавцевi доступ до цредмета лiзинry
його використаннjI та утримання;
8. 5.

i

забезпечувати можливiсть здiйснення перевiрки умов
з

8,5,5. письмово повiдомпяти Лiзингодавця, а в гарантiйний строк i продавця предмета, про Bci випадки вIд{влення
несправностей предмета лiзингу, його поломок або збоiв у роботi;
8.5.6. письллово повiдомляти про порушення cTpoKiB проведенIUI або не цроведеншI поточного чи сезонного технiчного
обслуговуванIuI та про будь-якi iншi обставини, що можугь негативно позначитися на cTaHi предмета лiЗИНГУ,
- негайно, але у будь_якому разi не пiзнiше другого робочого дrя пiсля дшI настання вищезtlзначених подiЙ чи

фактiв, якщо iнше }Ie встановлено цим,Щоговоротrл;
8.5.7. у разi закiнчення строку лiзинry, а також у разi дострокового розiрвання цього ,Щоговору та в iнших ВИПаДКаХ
дострокового tIoBepHeHIuI цредмета пiзинry - повернуги предмет лiзинry у cTaHi, в якому його бУло пРИйНЯТО У
володiнrrя, з ypaxyBaHIuIM шормtшьного зносу, або у cTaHi, обумовленому цим ДогоВорОМ.
8.6. Лiзингоодержувач може мам iншi права та обов'язки вiдповiдно до умов Iрого ,Щоговору, Закону Украiни <Про
фiнансовий лiзинг>> та нормативно-rцlавовrп aKTiB.

9.1, Щей,Щоговiр вваlкаеться укJIаденим
печаткЕlми CTopiH.

9.строк дIi договору

i набирае чинностi з моменту його пiдписання Сторонами та його скрiплення

9.2'Cтpoкдii.ЩoгoвopyсTaнoBитьЗ(-)20-poкyтaдiсДo(-))-20-poкy.

9.3. Закiнчення строку цього .Щоговору не звiльняе Сторони вiд вiдповiдальностi за Його порушеншI, яке мало мiсце
час дii цього ,Щоговору.

10.

пЦ

порядок змIни I припинЕнIIя дIi договору

9.4, ЯкщО irлпе прямО не передбаЧено Iп{\Л,ЩоговороМ або законодавством, змiни у цей,Щоговiр мож)дь буги BHeceHi
тiльки за домовленiстю CTopiH, яка оформrпосться додатковою угодою до цього ,ЩоговоРУ.

9.5. ЗмiнИ У цеЙ ,ЩогоВiр набираюТь чинностi з моментУ нЕlлежного оформлення Сторонами вЦповiдноi додатковоi
чинному
угоди дО цього ДогоВору, якщО iнше не встановJIенО у самiй додатковiй угодi, цьому ,Щоговорi або у

зllконодавствi YKpaiHi.

9.6. Якщо iншо прямо не передбачено цим .Щоговором або чинним законодавством Украiни, цей ,Щоговiр може бри
розiрваний тiльки за домовленiстю CTopiH, яка оформлюеться додатковою угодою до цЬого ,ЩОГОВОРУ.
9.7, Цей,щоговiр вважаеться розiрваним з моменту належного оформлення Сторонами вiдповiдноi додатковот угодr до

цього ,ЩогоВору, якщО iнше не встаIIовленО

у

самiй додатковiй угодi, цьому ,Щоговорi або

зЕжонодавствi Украiни.
9.8. Лiзингоодержувач мае право вiдмовитися вiд цього ,Щоговору лiзингу

у

чинному

в односторонньому порядкУ, письМОВО
Обладнантrя становить бiльше З0
переданюI
прострочення
якщо
повiдомивrша про це Лiзингодавця, у разi
вiдrпкодування
збиткiв,
право
вимrгати
мас
Лiзингоодержувач
кu}лендарних днiв.
у тому числi повернення
платежiв, що були сплаченi Лiзипгодавцю до такоi вiдлови.
9.9, ЛiзинГодавецЬ мае правО вiдмовитисЯ вiд цьогО ,ЩоговорУ та вимагам повернення Обладнання вiд
лiзингоодержувача у безспiрному порядку на пiдставi виконавчого напису HoTapiyca, якщо
Лiзингоодержувач не сIшатив лiзиrговий платiж частково або у повному обсязi та прострочення сплати

становить бiльше 30 калеlцаршлх днiв. Стягнення за виконавчим написом HoTapiyca цровадитъся в порядку,
встановленому Законом Украiни "Про виконавче провадженЕя" ;
9.10. Вiдмова вiд договору лiзинry € вчиненою з моменту, коли iнша сторона довiдалася або могла довiдатися про таку
вiдмову.
9.1 l. Дiя цього Договору припиняеться:
9.1 1.1. Пiсля повного виконанfrя Сторонаruи впасних обов'язкiв згiдно цього ,ЩоговОРУ;
9.11.2. У вип4дry набранlrя чинностi ухвали або рiшешrя суду про припинешц Дii цього .Щоговору;
9,11.З. За вимогою однiсi iз CTopiH, при yMoBi, якщо вона повiдомила про це ДрУry Сторону за 30 к.rлендарних днiв до
припиЕенIuI цього,Щоговору.

10.IншI умови зА згодою cToPIH

чинних на момент укJIаденшI цього
i tO.t. япщо в под1пьшому пiсля укJIаденшI цього,Щоговору будугь збirьшенi ставки
якi стос5поться Обладнадня або
платежiв,
законодаВством
передбаченИх
та
imциХ
зборiВ
подаТкiв,
До.овору
лiзинговlтх платежiв, чи булуь впровадженi HoBi ix види, то розмiр лiзиrтгових платежiв пiдлягае
"*urи
перегляду, про що Сторони уклад:шоть додаткову угоду до цього .щоговору.
1 0.2. Умови переоцiнки Обладнання:
10.3. Лiзипгоодержувач мас цраво промисJIового використання Обладнання тiльки за умови його страхування.

l
|
|

11.

Форс_мАжорнI оБстАвини

11,1. Сторона звiльrrяеться вiд визначенот цим ,щоговором та (або) tмнним законодавством Украiъi вiдповiдальностi за
повне чи часткове порушенЕrI ,Щоговору, якщо вона доведе, що таке поруIцення стilлося внаслiдок дii форсмажорних обставин, визначених у цьому.Щоговорi, за )д,Iови, що ii настання було засвiдчено у визначеному
щлr,r Щоговором порядку.
11.1.1. Пiд форс-мажорнlдrли обставинами у цьому,Щоговорi розумiються випадок, нdtrереборна сиJIа, а також yci iншi
обсiавини,
у п. 11.1.5 rього,ЩоговорУ як пiдстава для звiдьненпя вiд вiдгiовйальностi за

"*i ""зru""нi

цорушеЕня Щоговору.

сr-о-

ЦЬОIчry .Щоговорi розулtiютьсЯ буль-якi надзвичайнi подii зовнiштнього щодо CTopiH
вини CTopiH, поза iх волею або всупереч волi чи бажанню CTopiH, i якi не можна
без
*upuoaly,
"*i
""""*uють
звrачайних
вжиття
за умови
для цього заходiв передбачити та не можна при всiй турботливостi та обачностi
4

11,1,2, Пiл;епереборноЮ

У

вiдвернути (уникнуги), включаючи (але не обмежуючись) спахiйнi явища приводного характеру (землетруси,
пoBeнi, )фагани, руйнування в результатi блискавки тощо), штха бiопогiчного, техногенного та антропогенного
походженIuI (вибухи, пqжеrкi, вихiд з ладу мапIин й обладнання, MacoBi епiдемii, епiзоотii, епiфiтотii тощо),
обставини суспiльного життя (вiйна, BoeHHi дii, блокади, громадськi хвилIовання, прояви тероризму, MacoBi
стрйки та лока)ди, бойкоти тощо), а також виданIuI заборонних або обмежуючих нормативних aKTiB органiв
державноi влади чи tшiсцевого саIшовряд1вання, iншi законнi або незаконнi забороннi чи обмежуючi заходи
нff}вЕtних органiв, якi унеможlrивлюють виконаннJI Сторонами цього .Щоговору або тимчасово перешкоджають
такому виконatнню.
l1.1.З. Пiд випадком у uьому.Щоговорi розумiються будь-якi обставини, якi не вважаються непереборною силою за
щам.Щоговором i якi безпосередньо не обумовленi дiями CTopiH та не пов'язанi iз ними цричинним зв'язком,
якi виникають без вини CTopiH, поза ii волею або всупереч волi чи бажанню CTopiH, i якi не можна за умови
вжиття звичайних для цього заходiв передбачити та не можна при всiй црботливостi та обачностi вiдвернуп.r
(уtтикlтуш).
11.1.4. Не ввЕDкаються випадком недодержання cBolx обов'язкiв контрzгентом Tiei Сторони, що порушила цей ,Щоговiр,
вiдсугнiсть на ринку ToBapiB, потрiбних для виконанпя цього ,Щоговору, вiдсупriсть у Сторони, що пор},шила
1 1

.

,Щоговiр, необхЦних коштiв.
1.5. OKpiM випадку та непереборноТ сr,rли,

пiдставою для звiльнення Сторони вiд визначеноi цим .Щоговором та (або)
чинЕим в УкраiЪi законодавством вiдповiдальностi за повне чи часткове порушення ,Щоговору е будь-яка iз
наступних обставин надзвичайного характеру:
, За )Лr.{ОВИ, ЩО ВОНа
виникJIа без умисlry Сторони, що порушила цей,Щоговiр.

L|.2. Настанrrя непереборноi сипи мае буги засвИчено компетентним оргtlном, що визначснrй чинним
зtжонодltвством.

на.п,riр послатися на форс-мажорнi обставини, зобов'язана невiдкладно iз урахранням
технiчних
можJIивостей
засобiв миттевого зв'язку та характеру iснуючих перешкод повiдомити iншу Сторону

Сторона,

що мае

про HEuIBHicTb форс-мажорних обставин та ix вплив на виконання цього .Щоговору.

11.5. Якщо форс-мажорнi обставини та (або)

ix наслiдки тимчасово перешкоджають виконанню цього,Щоговору, то

виконаншI цього Договору зупшIяеться на строк, цротягом якого воно е неможливим.

11.7.

Якщо у зв'язку iз форс-мажорними обставинами та (або) ii наслiдками, за якi жодна iз CTopiH не вiдповiдае,
виконllнIul цього Договору е остаточно неможJIивим, то цей ,Щоговiр вважасться rц)ипиненим з момснту
виникIення неможливостi виконання цього Договору, однЕж Сторони не звirьняються вiд обов'язку,
визначеного у п. 1З.4 цього .Щоговору,
Якщо у зв'язку iз форс-мажорними обставинами та (або) iх наслiдками виконання цього ,Щоговору е тимчасово
i не виявляс ознак припинення, то цей,Щоговiр
неможJIивим i така неможливiсть тривае протягом
може буги розiрваний в односторонньому порядку будь-якою Стороною шJuIхом напрЕlвленЕя за допомогою

поштового зв'язку письмовоi зtUIви цро це iншiЙ CTopoHi.
Наслiдки црипинення цього Щоговору, в тому числi його одностороннього розiрванIuI, на пiдставi пупктiв l 1 .6 та
l 1.7 цього Щоговору визначаються у вЦповiдностi до законодавства.
11.9. Своею домовленiстю Сторони можугь вiдсryпити вiд положень пунктiв 11.6 та l1.7 цього !оговору та визначити
у додатковiй угодi до rрого .Щоговору cBoi настушri дiТ щодо змirм умов цього,Щоговору.
1

1.8.

Ё

Yci

спори, що виникають

Сторонами.

12.2.

з

порядок вирIшвння спорIв
,Щоговору або пов'язанi iз ним, вирiшуються
12.

цього

шJuIхом переговорiв мiж

Якщо вiдповiдrий спiр не можJIиво вирiшити шJuгхом переговорiв, BiH вирiшуеться в судовому порядку

за

встttновленою пiдвiдомчiстю та пiдсуднiстю такого спору вiдповiдно до чинного законодавства Украiни.
12.2.1. Позови до фiзичноi особи пред'являютъся в суд за зареесц)ованим у встановленому законом порядку мiсцем Ti
про}кивання або за зареестров}ним у встановленому законом порядку мiсцем ii перебування;
12.2.2. Позови до юридшших осiб цред'являються в суд за ixHiM мiсцезнаходженням.

13.ВЦПОВЦАЛЬНIСТЬ CTOPIH ЗА НЕВИКОНАНItЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ

)rмовдоговору

У випадку порушеннlI зобовlязання, що виЕикае з Isого

.Щоговору (надалi iменуеться "порlппення ,Щоговору"),
Сторона несе вiдповiдальнiсть, визначену цим Щоговором та (або) чинним законодавством УкраiЪи,
13.2. Порушенням .Щоговору е його невиконаншI або неналежне виконання, тобто виконанIUI з порушеннrIм умов,
визначених змiстом цього,Щоговору.
l3.3. Сторона не несе вИповiдальностi за порушення ,Щоговору, якщо воно стаJIося не з i'i вини (умислу чи
необережностi).
13.4. Сторона вважаеться невинуватою i не несе вiдповiдальностi за порушеншI ,Щогq;вору, якщо вона доведе, що вжила
Bcix залежних вiд Hei заходiв щодо нirлежного виконання цього .Щоговору.
l3.5. Лiзингоодержувач зобов'язаний своечасно сплачувати передбаченi цим ,Щоговором лiзинговi платежi. У разi
13.1.

простроченшI Лiзипгоодержувачем сплати Лiзицгодавцю лiзингових платежiв, Лiзшнгоодержувач На
вимогу Лiзингодавця зобов'язаний сплатити суму боргу з ур€lхуванням встановленого iндексУ iнфляцiТ за
весь час простроченшI, а також _ проценти рiчних вiд простроченоi суми,

14.

та

умови I{онФцЕнцIЙностI
якi стосуються цього

,Щоговору та CTopiH ,Щоговору, е
конфiденцiйнипли i не можуIъ передаватися TpeTiM особам, крiпл випадкiв, коли цього вимагають норми
чиццOго законодавства, або у випадках з IlIgтою захисту cBoii iHTepeciBn
у тому числi але не обмежуючись у
випадку звернення до суду таlабо у випадку вiдсryплення права вимоги за цим ,щоговором таlабо коли
вiдповiдна iнформацiя може буги розголоттrена професiйнитrл радникатu CTopiH, якi визначаються Сторонами
для здiйснеНня операцiЙ за цим .Щоговором. TaKi професiйнi радники повиннi перебрати iз Стороною у
Фудовш( вiдносинах або надавати iнформацiйно-консуJlьтацiйнi послупа вiдповiдно до укладених цивiльнощ)tlвовю( договорiв.
14.2. Зобов'язанrrя CTopiH, вtл<ладенi в п. 7.1. ,Щоговору, дiють протягом трьох poKiB пiсля виконаннJI Сторонами
цього

14.1. Будь-якi матерiали, iнформацiя

вiдомостi,

Щоговору,
14.3. ПiдшlсанIUIм цього ,Щоговору представники CTopiH,

якi пiдписують цей .Щоговiр вiд iMeHi CTopiH (надалi представники cTopiH), надають згоду та дозвiл на обробку своiх персонапьЕих даних для забезпечення
вiдносин, пов'язаних зi здiйсненням статугноi та господарськоi дiяльностi CTopiH вiдповiдно ДО tx Стацлгу та
iх локальнrлr док5аtентiв, вкJIючення ix до бази персональних даних cTopiH, та поширеншI iх дпя виконаншI
yI\{oB цьоrо ,Щоговору та отримання вiд CTopiH будь-якоi iнформацiТ, в тому чисдi
щодо цього ,Щоговору,
ПредставниКи CTopiH, як фiзичнi особи, набlъаютЬ права суб'еКта персонЕUIьних даних згiдно Закону Украiни
<dlpo захист персональних дЕtних). Пiдписанням цього .Щоговору Представники CTopiH пiдтверджують, що iх
повiдомленО як прО вкJIючецIUI iх персоналЬних дЕlниХ до вiдповiдноi бази персонадьних даних CTopiH, так i
про мету збору чшr даних та права, якi вони набрають як суб'екти персонzlJIьних даних, визначенi Законом
УкраiнИ <Лро захисТ персонЕшьнИх д:tнlD(D, а такоЖ те, щО вони,

дJUI

виконання умов цього ,Щоговору, надають

право вiдповiдним Сторонам, без подальшого окремого повiдомлення Представникiв CTopiH, самостiйно
визЕачатИ порядоК використанНя та поширення cBoix персональнИх даних, а також порядок доступу до своiх
персонЕtльнИх даниХ TpeTiM особам. Зазначена згода е безвiдкличною та не обмеж9на строком дii.
15.1.

положЕнIlя

15. прикIнцЕвI
з цього .Щоговору або пов'язанi iз ним, у тому числi пов'язанi iз дiйснiстrо,
укладенням, виконаннrIм, змiною та припиненням цього.Щоговору, тл),ц4аченшIм його умов, визначенням
НаСЛiДКiВ НедiЙсностi або поруtrrення.Щоговору, регламентуються цим.Щоговором та вiдповiдними нормами
чинногО законодавсТва, а такоЖ застосовниМи до таких правовiдносин звичаями дiлового обороту на пiдставi

Yci гrравовiдносrтrи, що виникають

принципiв добросовiсностi, розуttностi та справедливостi.
пiдписашrя цього,Щоговору Bci попереднi переговори за ним, JIистранIUI, попереднi договори, протоколи
ПРО НаМiРИ Та бУДЬ-Якi iншi ycHi або письмовi домовленостi CTopiH з питань, що так чи iнакше стосуються
цього.Щоговору, вц)ачають юридичЕу силу, але можуть братися до уваги при тлумаченнi ytnloB rрого

15.2. ПiслЯ

.Щоговору.

Сторони несугь повIIу вiдповiдальнiсть за правильнiсть вказаних ними у цьому,Щоговорi реквiзитiв та
зобов'язуються своечасно у письмовiй формi повiдомJUIти iншу Сторону про ix змiну, а у разi неповiдомлентля
несугь ризик настання пов'язаних iз ним несцриlIтливих наслiдкiв.
15,4. Вiдступлення гц)ава вимоги та (або) переведення борry за цим,Щоговором однiею iз CTopiH
до TpeTix осiб
ДоПУскаетЬся викJIючно за )л\{ови письмового погодження цього iз iншою Стороною.
15.5. rЩодатковi угоди та додатки до цього.Щоговору е його невiд'емними частинами i мають юридичIту силу
у разi,
ЯКЩО ВОНИ ВlаКЛаДенi У письмовiЙ формi, пiдписанi Сторонами та скрiпленi ii печатками.
15,6. Bci виправлення за текстомцього .Щоговору м:lють силу та можуть братися до
увап4 викJIючно за }мови, що вони
У КОЖНОМУ ОКРеМомУ Випадку датованi, засвiдченi пiдписами CTopiH та скрiпленi iх печажами.
15,7, Щей ДОГОВiР РеryЛю€ться чинним законодавством Украiни, а також Правилами про порядок надання послуг з
фiнансового лiзшrгу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ (ФIНАнСОВА КомпднIя
15,3.

кБIЗНЕС кАIIIТАЛ).

15,8. IdеЙ,ЩОГОВiр

складений при повномурозуruiннi Сторонами його уплов та термiнологii украТнською мовою у двох
тlримiрниках, якi мають однакову юридичцу силу, - по одному для кожноI iз CTopiH.

аВТеНТиЕIни)(

16.

пцтвЕрджЕння

Лiзипгоодержувач пiдтверджуе наданшI Лiзингодавцем iнформацii, визначеноi в
ЗаконУ УкраiЪи <Про фiнансовi послуr,и та державне реryлювання ринкiв фiнансових посд}тD,
вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украiни

16.1. ПiДПИСаННям цього.Щоговору,
Ч. 2. СТ. 12

(Лiзиrrгоодерхувач)
цього ,Щоговору, Лiзшнгоодержувач пiдтверджуе, що ознайомлений iз Правилами надашuI посJIуг з
фiнансового лiзинry належним чином.

6,2, ПiДШ,rСаНШIм

(Лiзингоодержувач)
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16.

МIСЦЕЗНАХОДЖЕIIНЯ, РЕКВIЗИТИ ТА ПIДПИСИ CTOPIH

ЛIЗИНГОДАВЕЦЪ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
коМIIАнlя (БIЗнЕс кАПIтАЛ>

ЛIЗИНГООДЕР}КУВАЧ

YKpaiHa, 01001, м. КиТв, вул. Еспланадна,З4l2, офiс 18
Теп. 536-01-56

кодеДРПОУ 40489610

р/р Nэ 26501052600961 в

мФо

ПАТ КБ

<<ГIриватбанк>

320649

ЗА JIIЗИНГООДЕРЖУВАЧА

ll

1

.Щодаток Nэ

1

до Договору
фiнансового лiзинry

ТоВ (Фк (БIЗнЕс кАПIТАл>
Типовий

графiк сцлати лiзингових платежiв
вiдповiдно до умов
,Щоговору фiнансового лiзингу Л! _ вiд (_>
Номер платежу

.Щата платежу

лiзинговий
платiж

20-р.

Пеня за
прострочення

лiзингових

залишкова
BapTicTb майна

платежiв

рАзом

становить

Загатrьна суиа лiзингового платежу
ЛiзиIlговi гrлатежi сrrлачуються у безготiвковiй формi,

цривень.

ПеpшlйлiзингoвийплaтiжBнoситЬся(-)-20_p.'aнaсцrшriлiзингoвiплатежiBнOcяTься

_

4.

5.
6.

послiдовно з irrrервалами в
мiсяцi з дня, сIшати першого лiзингового платежу.
у разi прострочеЕшI Лiзингоодер)Iqвачем сплап{ Лiзингодавцю лiзингових платежiв, Лiзингоодержувач
сплачуе пеню урозмiрi
7о вiд несплаченоi суtuи за кожен день прострочення,
Пiдписанням цього Графiку сплати лiзингових платежiв вiдповiдно до .Щоговору фiнансового лiзинry J\Ъ
ВiД (_)
20 __Р. (далi - ,Щоговiр), Лiзингодавець та Лiзиrтгоодержувач пiдгверджуюъ факт
погодження cTpoKiB та порядку проведеннlI взаеморозрахункiв.
ПРаВО Власностi на цредмет лiзингу переходить вiд Лiзингодавця до Лiзиtтгоодержувача пiсля проведення
пoBHLDt взаеморозрilхункiв, визначенlD( цим Графiком.

_

_

-

ЛIЗИНГОДАВЕЦЬ
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВЦПОВЦАЛЬНIСТЮ (ФIНАНСОВА
КОМIЬНIЯ (БIЗНВС КАПIТАЛ>

ЛIЗИНГООДЕРЖУВАЧ

YKpaiHa, 01001, м. Киiв, вул. Еспланадна,З4l2, офiс 18

Тел.536-01-56

кодедрпоу
р/р

40489610

Nэ 26501052600961 в IIАТ {Б <dIриватбанк>

мФо

320649

ЗА ЛIЗИНГООДЕРЖУВАЧА
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ffit}'sý

Шляхетко Б.В.
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