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ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ 
 

ДОГОВІР  
фінансового лізингу № ___ 

 
м. Дніпро                                                                                                        «__» ________ 20__ року  
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАТЕХ», що в подальшому іменується також 
«Лізингодавець», в особі Директора _______________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та ________________________________________, що в подальшому іменується також «Лізингоодержувач»,          

(вказати повне найменування сторони) 
 в особі ____________________________________________________________________________________,   

                                               (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)  
що діє на підставі ___________________________________________________________________________,  
                                                  (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)  
з другої сторони, надалі Лізингодавець і Лізингоодержувач разом іменуються також «Сторони», 
Лізингодавець та Лізингоодержувач кожний окремо іменується також «Сторона», уклали цей Договір 
фінансового лізингу (надалі – «Договір») про таке.  
 

1. Предмет договору. 
1.1. За цим Договором Лізингодавець зобов’язується набути у власність згідно з наданим 

Лізингоодержувачем «Замовленням на Предмет лізингу», яке є невід’ємною частиною цього Договору 
(Додаток № 1 до цього Договору), зазначений у «Замовленні на Предмет лізингу» 
______________________________________________________________________________________,  

(вказати річ) 
(надалі – «Предмет лізингу») і передати його Лізингоодержувачу в платне користування на умовах 

фінансового лізингу (надалі – «лізинг») на визначений цим Договором строк, а Лізингоодержувач 
зобов’язується прийняти в лізинг Предмет лізингу на визначений цим Договором строк та сплачувати 
Лізингодавцю плату (лізингові платежі) на умовах та у розмірі, визначених цим Договором. «Замовлення на 
Предмет лізингу» містить повну специфікацію та вичерпний перелік умов та вимог Лізингоодержувача до 
Предмета лізингу.  

Вибір продавця (постачальника) Предмета лізингу здійснюється _______________________________.  
                                                                                                                              (вказати:Лізингодавцем або Лізингоодержувачем)  
1.2. Вартість Предмета лізингу за цим Договором становить ___________(_________) гривень __ 

копійок, крім того ПДВ – ________(_________) гривень __ копійок, всього з ПДВ _________ 
(________________) гривень __ копійок.  

1.3. Продавцем (постачальником) Предмета лізингу, вказаного в «Замовленні на Предмет лізингу», є 
_______________________________________________________________________________________,  

                                     (вказати повне найменування сторони продавця (постачальника) 
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ ___________ , ___________________.  
(Пункт 1.3. вказується у Договорі у разі, якщо Вибір продавця (постачальника) Предмета лізингу здійснюється 
Лізингоодержувачем).  
 

2. Умови лізингу. 
2.1. Строк лізингу складає __ (____________) місяців з моменту передачі Лізингоодержувачу Предмета 

лізингу в лізинг згідно із Розділом 4. цього Договору.  
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2.2. Протягом усього строку дії цього Договору Предмет лізингу є власністю Лізингодавця. У 
відповідних реєстраційних та бухгалтерських документах повинні бути застереження, що власником 
Предмета лізингу є Лізингодавець.  

 2.3. Лізингоодержувач отримує право використовувати Предмет лізингу за призначенням протягом 
усього строку лізингу, але не має права переуступити свої права, обов’язки за цим Договором або будь-які 
інтереси третій особі без письмової згоди Лізингодавця.  

2.4. Лізингоодержувач зобов’язаний утримувати Предмет лізингу у справному стані відповідно до 
норм та правил експлуатації Предмета лізингу, встановлених чинним законодавством та інструкціями 
виробника.  

2.5. Всі розрахунки по видатках, позовах і компенсаціях, пов’язаних з технічною гарантією на Предмет 
лізингу, проводяться безпосередньо між Лізингоодержувачем та продавцем (постачальником) Предмета 
лізингу.  

2.6. Лізингоодержувач за свій рахунок, без подальшої компенсації Лізингодавцем, проводить усі види 
технічного обслуговування та ремонту Предмета лізингу.  

2.7. Будь-які поліпшення, модернізація та реконструкція Предмета лізингу можуть здійснюватись 
Лізингоодержувачем за його рахунок тільки за попередньою письмовою згодою Лізингодавця. 

 
3. Лізингові платежі. 

3.1. Плата за користування Предметом лізингу вноситься Лізингоодержувачем у вигляді лізингових 
платежів.  

3.2. Лізингові платежі включають:  
3.2.1.Суму, яка відшкодовує при кожному платежі частину вартості Предмета лізингу, що визначена 

пунктом 1.2. цього Договору;  
3.2.2.Комісію Лізингодавця.  
3.3. Розрахунок лізингових платежів наведений у «Графіку сплати лізингових платежів», який є 

невід’ємною частиною цього Договору (Додаток № 2 до цього Договору).  
3.4. Розмір лізингових платежів, склад лізингових платежів та строки сплати лізингових платежів 

Лізингоодержувачем встановлені «Графіком сплати лізингових платежів».  
3.5. Лізингові платежі сплачуються Лізингоодержувачем у національній валюті України згідно з 

«Графіком сплати лізингових платежів» шляхом перерахування грошових коштів у безготівковій формі на 
поточний рахунок Лізингодавця, зазначений у Розділі 10. Цього Договору. 

 3.6. У разі несплати або затримки сплати на строк, що перевищує 30 (тридцять) календарних днів, 
одного лізингового платежу чи декількох лізингових платежів Лізингоодержувач за вимогою Лізингодавця 
зобов’язаний повернути останньому Предмет лізингу у безспірному порядку, без компенсації раніше 
сплачених Лізингоодержувачем Лізингодавцю лізингових платежів за цим Договором.  

3.7. У разі змін у чинному законодавстві України в період строку дії цього Договору, а також у зв’язку 
із виникненням додаткових витрат Лізингодавця, пов’язаних із виконанням цього Договору з незалежних від 
Лізингодавця причин, розмір лізингових платежів може збільшуватись (індексуватися).  

3.8. У разі зміни розміру лізингових платежів Лізингодавець та Лізингоодержувач складають 
додаткову угоду до цього Договору.  

3.9. У разі виникнення заборгованості Лізингоодержувача з лізингових платежів Сторони домовились 
про таку черговість погашення зобов'язань Лізингоодержувача за цим Договором:  

- у першу чергу сплачуються штрафні санкції (пеня, штраф, неустойка тощо);  
- у другу чергу сплачується комісія Лізингодавця;  
- у третю чергу сплачується сума, яка відшкодовує при кожному лізинговому платежі частину вартості 

Предмета лізингу.  
 

4. Передача Предмета лізингу. 
4.1. Передача Предмета лізингу Лізингоодержувачу здійснюється за адресою: 

_________________________.  
4.2. Передача Лізингодавцем Лізингоодержувачу Предмета лізингу здійснюється у строк не пізніше 

"__" ___________ 20__ року.  
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4.3. Передача Лізингодавцем та прийняття Лізингоодержувачем Предмета лізингу в лізинг 
засвідчується Актом прийому-передачі Предмета лізингу в лізинг.  

4.4. Повернення Предмета лізингу Лізингоодержувачем Лізингодавцю, якщо таке матиме місце, 
здійснюється Лізингоодержувачем за його рахунок і оформляється Актом прийому-передачі Предмета 
лізингу з лізингу за адресою:_________________________.  

 
5. Ризик випадкового знищення або випадкового пошкодження Предмета лізингу та його 

страхування. 
5.1. З моменту передачі Предмета лізингу в лізинг ризик випадкового знищення або випадкового 

пошкодження Предмета лізингу переходить до Лізингоодержувача.  
5.2. У випадках зруйнування, втрати, крадіжки, псування Предмета лізингу та при інших подібних 

випадках Лізингоодержувач повинен за рахунок страхового відшкодування або за власний рахунок 
відновити Предмет лізингу до первісного стану, що існував на момент передачі Предмета лізингу в лізинг, 
або замінити його на аналогічний, прийнятний для Лізингодавця.  

 5.3. Лізингоодержувач зобов’язаний протягом всього строку дії цього Договору самостійно та за 
власний рахунок здійснювати страхування Предмета лізингу від страхових випадків, зазначених у пункті 5.6. 
цього Договору.  

5.4. Страхову компанію обирає Лізингодавець. 
5.5. Страхова сума за договором страхування повинна бути не менша ніж ринкова вартість Предмета 

лізингу на момент укладення договору страхування Предмета лізингу.  
5.6. Предмет лізингу повинен бути застрахований від:  
- пошкодження чи знищення Предмета лізингу внаслідок дорожньо-транспортної пригоди (збиток 

внаслідок ДТП);  
- пошкодження чи знищення Предмета лізингу внаслідок дії стихійних лих (повінь, буря, ураган, смерч, 

цунамі, шторм, злива, град, обвал, лавина, оповзень, вихід підґрунтових вод, паводок, сель, поразка 
блискавкою, землетрус), падіння дерев, самовільного падіння предметів на Предмет лізингу, нападу тварин; 
пожежі чи вибуху в Предметі лізингу (збиток внаслідок стихійних лих, пожежі, вибуху);  

- пошкодження чи знищення Предмета лізингу внаслідок протиправних дій третіх осіб (збиток 
внаслідок протиправних дій третіх осіб);  

- крадіжки, угону, незаконного привласнення Предмета лізингу (крадіжка та угон).  
5.7. У договорі страхування вигодонабувачем має бути призначений Лізингодавець.  
5.8. У договорі страхування територія дії має бути зазначена ______________.  
5.9. Лізингоодержувач за власний рахунок здійснює обов’язкове страхування цивільно-правової 

відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо Предмета лізингу згідно з чинним 
законодавством України.  

5.10. Копія першого договору добровільного страхування Предмета лізингу та копія першого полісу 
обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів 
щодо Предмета лізингу, засвідчені уповноваженою особою Лізингоодержувача та його печаткою, мають 
бути надані Лізингоодержувачем Лізингодавцю протягом 5 (п’яти) робочих днів з моменту передачі 
Лізингодавцем Предмета лізингу в лізинг Лізингоодержувачу. Копії наступних договорів добровільного 
страхування Предмета лізингу та копії наступних полісів обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо Предмета лізингу, засвідчені 
уповноваженою особою Лізингоодержувача та його печаткою, мають бути надані Лізингодавцю не пізніше 
ніж за 5 (п’ять) календарних днів до закінчення строку дії відповідного договору добровільного страхування 
Предмета лізингу або до закінчення строку дії відповідного полісу обов’язкового страхування цивільно-
правової відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо Предмета лізингу.  

5.11. У разі настання страхового випадку з Предметом лізингу Лізингоодержувач зобов’язаний негайно 
вжити всі заходи, необхідні для належного оформлення такого страхового випадку, надання необхідних 
документів та сплати страховою компанією страхового відшкодування, а також негайно, в усякому разі не 
пізніше двох робочих днів з моменту настання страхового випадку, надіслати телеграмою або 
рекомендованим листом (кур’єрським листом) повідомлення про страховий випадок Лізингодавцю.  
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5.12. У разі невизнання страховою компанією страхового випадку Лізингоодержувач повинен за 
власний рахунок відновити Предмет лізингу до стану, в якому його одержав, з врахуванням нормального 
зносу, який виник в період дії цього Договору.  

5.13. Якщо сума страхового відшкодування, що сплачена страховою компанією, менша ніж сума 
заборгованості Лізингоодержувача перед Лізингодавцем за цим Договором, решту коштів Лізингодавцю 
відшкодовує Лізингоодержувач протягом п’яти робочих днів з дня надходження суми страхового 
відшкодування на поточний рахунок Лізингодавця від страхової компанії.  

5.14. В будь-якому випадку Лізингоодержувач за власний рахунок та в повному обсязі зобов’язаний 
відшкодувати Лізингодавцю суму таких збитків останнього:  

- збитки у розмірі франшизи по страхуванню ризиків втрати, загибелі та пошкодження Предмета 
лізингу;  

- інші збитки, які не відшкодовані Лізингодавцю згідно з договором страхування, у разі втрати, 
загибелі, пошкодження, викрадання Предмета лізингу або його розукомплектування.  

5.15. У разі повного знищення Предмета лізингу усі суми, які належать до сплати Лізингоодержувачем, 
повинні бути сплачені Лізингоодержувачем Лізингодавцю в місячний строк з дня настання цієї події.  

 
6. Права і обов’язки Сторін. 

 6.1. Лізингодавець має право:  
6.1.1.Здійснювати перевірки дотримання Лізингоодержувачем умов користування Предметом лізингу 

та його утримання. Про цьому Лізингодавець повідомляє Лізингоодержувача за 3 (три) дні до проведення 
перевірки в письмовій формі.  

6.1.2.Стягувати з Лізингоодержувача прострочену заборгованість у безспірному порядку на підставі 
виконавчого напису нотаріуса.  

6.1.3.Вимагати від Лізингоодержувача відшкодування збитків відповідно до чинного законодавства 
України та цього Договору.  

6.1.4.У разі змін у чинному законодавстві України, а також у зв’язку із виникненням додаткових витрат 
Лізингодавця, пов’язаних із виконанням цього Договору з незалежних від Лізингодавця причин, ініціювати 
зміну розміру лізингових платежів.  

6.1.5.Відмовітитися від цього Договору у випадках, передбачених цим Договором або чинним 
законодавством України.  

6.1.6.Вимагати розірвання цього Договору та повернення Предмета лізингу у передбачених чинним 
законодавством України та цим Договором випадках. 

 6.2. Лізингодавець зобов’язаний:  
6.2.1.У передбачений цим Договором строк надати Лізингоодержувачу Предмет лізингу у стані, що 

відповідає його призначенню та умовам цього Договору. 
 6.2.2.Своєчасно надавати Лізингоодержувачу необхідну та достовірну інформацію про Предмет 

лізингу та пов’язані с ним роботи і послуги з технічного обслуговування Предмета лізингу. 
 6.2.3.Попередити Лізингоодержувача про відомі йому особливі властивості та недоліки Предмета 

лізингу, що можуть становити небезпеку для життя, здоров’я, майна Лізингоодержувача чи інших осіб або 
призводити до пошкодження самого Предмета лізингу під час користування ним.  

6.2.4.Не вчиняти дій, які перешкоджають Лізингоодержувачу користуватися Предметом лізингу.  
6.2.5.Приняти Предмет лізингу в разі повернення Предмета лізингу Лізингоодержувачем.  
6.2.6.Відшкодувати Лізингоодержувачу витрати на поліпшення Предмета лізингу, на його утримання 

або усунення недоліків у порядку та випадках, передбачених чинним законодавством України та цим 
Договором.  

6.3. Лізингоодержувач має право: 
6.3.1.Отримати Предмет лізингу на умовах і в порядку, встановлених цим Договором.  
6.3.2.Відмовитися від прийняття в лізинг Предмета лізингу, який не відповідає умовам цього Договору.  
6.3.3.Вимагати розірвання цього Договору або відмовиться від нього у передбачених чинним 

законодавством України та цим Договором випадках.  
6.3.4.Вимагати від Лізингодавця відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним 

виконанням умов цього Договору.  
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6.3.5.Користуватись іншими правами, передбаченими цим Договором та чинним законодавством 
України.  

6.4. Лізингоодержувач зобов’язаний:  
6.4.1. Прийняти Предмет лізингу та користуватися ним відповідно до його призначення та умов цього 

Договору.  
6.4.2.Відповідно до умов цього Договору своєчасно та у повному обсязі виконувати зобов’язання щодо 

утримання Предмета лізингу, підтримання його у справному стані.  
6.4.3.Здійснювати оплату лізингових платежів відповідно до умов цього Договору та в строки, 

визначені «Графіком сплати лізингових платежів».  
6.4.4.Забезпечити наявність Предмета лізингу на вимогу Лізингодавця за адресою експлуатації: 

______________________________________, у будь-який момент протягом строку дії цього Договору.  
6.4.5.Здійснювати страхування Предмета лізингу у порядку, визначеному цим Договором та чинним 

законодавством України.  
6.4.6.Повідомляти Лізингодавця про зміни в установчих документах, керівних органах, адресах і 

банківських реквізитах, а також інших обставинах, що можуть вплинути на виконання зобов'язань за цим 
Договором протягом семи календарних днів з дня настання таких змін. 

 
7. Дострокове припинення дії Договору. 

7.1. Дія цього Договору може бути достроково припинена:  
7.1.1.За взаємною згодою Сторін, про що укладається додаткова угода до цього Договору.  
7.1.2.У випадках передбачених цим Договором або чинним законодавством України. 
 7.2. Лізингоодержувач має право відмовитися від цього Договору в односторонньому порядку, 

письмово повідомивши про це Лізингодавця, у разі якщо прострочення передачі Предмета лізингу становить 
більше 30 (тридцяти) календарних днів. Лізингоодержувач має право вимагати відшкодування збитків, в 
тому числі повернення платежів, що були сплачені Лізингодавцю до такої відмови.  

7.3. У випадку дострокового припинення дії цього Договору Лізингоодержувач зобов’язаний протягом 
десяти календарних днів з дати пред’явлення повідомлення Лізингодавця повернути Лізингодавцю Предмет 
лізингу в тому стані, в якому його одержав, з врахуванням нормального зносу, який виник в період дії цього 
Договору. В разі необхідності, на вимогу Лізингодавця, Лізингоодержувач за власний рахунок відновляє 
Предмет лізингу до стану, в якому він був отриманий Лізингоодержувачем.  

7.4. У випадку дострокового припинення дії цього Договору Лізингоодержувач зобов’язаний протягом 
десяти календарних днів з дати пред’явлення повідомлення Лізингодавця перерахувати Лізингодавцю в 
повному обсязі суму лізингових платежів та інші суми, встановлені цим Договором та Додатками до нього, 
що залишились несплаченими на дату розірвання цього Договору. 

7.5. У разі дострокового припинення дії цього Договору всі кошті, які виплачені Лізингоодержувачем 
Лізингодавцю за цим Договором, Лізингоодержувачу не повертаються і ніякому вилученню не підлягають, 
окрім дострокового припинення дії цього Договору з причини зазначеної в пункті 7.2. цього Договору.  

 
8. Відповідальність Сторін. 

 8.1. У разі прострочення сплати або несплати кожного лізингового платежу незалежно від причини 
цього прострочення (несплати) Лізингоодержувач виплачує Лізингодавцю за кожний день прострочення 
пеню  у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла в період, за який 
сплачується пеня, від суми несплаченого (несвоєчасно сплаченого) лізингового платежу. 

 8.2. За використання Предмета лізингу не за призначенням, за невиконання обов’язку з утримування 
його відповідно до технічних умов, правил технічної експлуатації та інструкції виробника Предмета лізингу, 
за неналежне його зберігання Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф у розмірі 3 % від вартості 
Предмета лізингу, зазначеної в пункті 1.2. цього Договору за кожен випадок із зазначених порушень.  

8.3. У разі ненадання (несвоєчасного надання) Лізингоодержувачем копій договорів добровільного 
страхування Предмета лізингу та/або копій полісів обов’язкового страхування цивільно-правової 
відповідальності власників наземних транспортних засобів щодо Предмета лізингу відповідно до пункту 5.9. 
цього Договору Лізингоодержувач сплачує Лізингодавцю штраф за кожне із зазначених порушень у розмірі 
0,2 % від вартості Предмета лізингу, зазначеної в пункті 1.2. цього Договору, за кожен випадок такого 
порушення.  
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8.4. У разі порушення Лізингодавцем строку передачі, зазначеного в пункті 4.2. цього Договору, 
Лізингоодержувачу Предмета лізингу за цим Договором,  Лізингодавець сплачує Лізингоодержувачу штраф 
у розмірі 0,2 % від вартості Предмета лізингу, зазначеної в пункті 1.2. цього Договору.  

 
9. Інші умови. 

9.1. Лізингоодержувач отримує Предмет лізингу в лізинг для використання за цільовим призначенням 
та відповідно до Інструкції з експлуатації й технічного обслуговування Предмета лізингу.  

9.2. З моменту передачі Предмета лізингу в лізинг вся цивільна та інша відповідальність, зокрема 
відповідальність перед третіми особами, яка може виникнути у зв’язку з експлуатацією Предмета лізингу 
та/або використанням Предмета лізингу, переходять до Лізингоодержувача.  

9.3. У разі виникнення матеріальних претензій до власника Предмета лізингу зі сторони третіх осіб 
внаслідок скоєння дорожньо-транспортної чи іншої пригоди усі відшкодування за цими претензіями 
покладаються на Лізингоодержувача.  

9.4. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до повного виконання 
Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.  

9.5. При повній виплаті лізингових платежів, а також при повній сплаті штрафних санкцій (за їх 
наявності) відповідно до умов цього Договору, Предмет лізингу передається Лізингодавцем у власність 
Лізингоодержувача. Прийом-передача Предмета лізингу у власність Лізингоодержувача оформлюється 
Актом прийому-передачі Предмета лізингу у власність, який підписується Лізингодавцем і 
Лізингоодержувачем. 

 9.6. Права і обов’язки Сторін у разі реорганізації Сторони (Сторін), переходить до правонаступника 
(правонаступників) Сторін.  

9.7. Сторони повинні повідомляти одна одну про зміни місцезнаходження, банківських реквізитів, 
зміни в Статутних документах та про інші зміни, які можуть вплинути на виконання цього Договору, 
протягом 7 (семи) календарних днів з моменту настання відповідних змін. Підписання цього Договору 
пов’язує права і обов’язки не тільки його Сторони, але і їхніх правонаступників.  

9.8. Спори, що можуть виникнути за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів Сторін або 
шляхом передачі спору заінтересованою Стороною на розгляд господарського суду відповідно до чинного 
законодавства України.  

9.9. Сторони підтверджують, що станом на дату підписання цього Договору: 
 а). Лізингодавець є резидентом України та платником податку на прибуток підприємств на загальних 

підставах згідно Податкового кодексу України.  
б). Лізингоодержувач є резидентом України та платником податку на прибуток підприємств на 

загальних підставах згідно Податкового кодексу України.  
9.10. Представники Сторін, які підписали цей Договір, в порядку дотримання Закону України "Про 

захист персональних даних" надають Сторонам дозвіл на отримання, обробку та використання персональних 
даних фізичних осіб, що підписали цей Договір, з метою належного виконання умов цього Договору та вимог 
чинного законодавства України.  

9.11. Підписанням цього Договору Лізингоодержувач підтверджує, що він ознайомлений та 
попереджений Лізингодавцем про особливі властивості та недоліки Предмета лізингу, що можуть становити 
небезпеку для життя, здоров’я, майна Лізингоодержувача чи інших осіб або призводити до пошкодження 
самого Предмета лізингу під час користування ним.  

9.12. Цей Договір укладено у двох примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу, по одному 
для Лізингодавця та Лізингоодержувача.  

9.13. Всі зміни до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових угод до цього 
Договору, які стають з моменту їх підписання Сторонами невід’ємними частинами цього Договору. 

9.14. Всі Додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами.  
9.15. Цей Договір може бути виконаний достроково, про що Сторони укладають Додаткову угоду до 

цього Договору.  
9.16. Підписанням цього Договору Лізингоодержувач підтверджує надання Лізингодавцем 

Лізингоодержувачу інформації, зазначеної в частині другій статті 12 Закону України «Про фінансові послуги 
та державне регулювання ринків фінансових послуг», відповідно до вимог чинного законодавства України. 
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9.17. Лізингодавець надає послуги з фінансового лізингу відповідно до Внутрішніх правил надання 
послуг з фінансового лізингу ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФАТЕХ», 
затверджених Загальними зборами Учасників Лізингодавця «__» _______ 20__ року (Протокол Загальних 
зборів Учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФАТЕХ» № ___).  

Підписанням цього Договору Лізингоодержувач підтверджує, що він ознайомлений Лізингодавцем з 
зазначеними Внутрішінми правилами надання послуг з фінансового лізингу ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЛЬФАТЕХ».  

9.18. Підписанням цього Договору, Лізингоодержувач підтверджує, що Лізингодавець подав 
Лізингоодержувачу перед укладанням цього Договору Лізингодавцем таку інформацію:  

9.18.1.попередження про можливі валютні ризики, що впливатимуть на договір фінансового лізингу, 
зобов’язання якого виражені в іноземній валюті або умовами договору фінансового лізингу якого 
передбачена зміна вартості предмета фінансового лізингу, процентної ставки та/або розміру лізингових 
платежів залежно від офіційного курсу гривні до іноземної валюти; 

 9.18.2.наочні приклади зміни розміру періодичних платежів у випадку зміни офіційного курсу гривні 
до іноземної валюти.  

(Пункт 9.18. вказується у договорі фінансового лізингу у разі, якщо можливі зміни офіційного курсу гривні до іноземної 
валюти впливатимуть на умови договору фінансового лізингу та зобов’язання за ним).  

9.19. Підписанням цього Договору Лізингоодержувач підтверджує, що він ознайомлений з наведеною 
інформацією в пункті 9.18. цього Договору.  

(Пункт 9.19. вказується у договорі фінансового лізингу у разі, якщо можливі зміни офіційного курсу гривні до іноземної 
валюти впливатимуть на умови договору фінансового лізингу та зобов’язання за ним).  

 
10. Реквізити та підписи Сторін. 

 
        

ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ  
ТОВ «Альфатех»  
Місцезнаходження: 49083, м.Дніпро, вул.Собінова 1    
Тел. (056) 732-33-46 
Код ЄДРПОУ 35203852, 
Розрахунковий рахунок № 2600831081801  
в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 
ІПН: 352038504611,  
Платник податку на прибуток на загальних підставах 
 
 
Директор ТОВ «АЛЬФАТЕХ» 
__________________(___________________) 
м.п. 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ 
________________________ 
(найменування) 
 
 
________________________ 
________________________ 
(реквізити) 
 
 
 
 
 

__________________(___________________) 
м.п. 
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Додаток № 1 
 до Договору фінансового лізингу № __ 

 від «__» ____________ 20__ року 
 

 
 

ЗАМОВЛЕННЯ НА ПРЕДМЕТ ЛІЗИНГУ 
 
 м. Дніпро                                                                                                               "__" ________ 20__ року  
 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАТЕХ», що в подальшому іменується також 
«Лізингодавець», в особі Директора _______________________, що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, 
та ________________________________________, що в подальшому іменується також «Лізингоодержувач»,          

(вказати повне найменування сторони) 
 в особі ____________________________________________________________________________________,   

                                               (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)  
що діє на підставі ___________________________________________________________________________,  
                                                  (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)  

з другої сторони, надалі Лізингодавець і Лізингоодержувач разом іменуються також «Сторони», 
Лізингодавець та Лізингоодержувач кожний окремо іменується також «Сторона», 

 
 
______________________________________, що в подальшому іменується також «Лізингоодержувач»,  
                 (вказати повне найменування)  

в особі _________________________________, що діє на підставі ___________________________________, 
        (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові)                                                       (вказати: статуту, довіреності, положення тощо)   
замовляє Товариству з обмеженою відповідальністю «АЛЬФАТЕХ», що в подальшому іменується 
«Лізингодавець», в особі Директора _______________________, що діє на підставі Статуту, разом 
Лізингодавець і Лізингоодержувач іменуються також «Сторони», набути у власність Лізингодавця та 
передати Лізингоодержувачу відповідно до умов Договору фінансового лізингу № __ від "__" ____________ 
20__ року, сторонами якого є Лізингоодержувач та Лізингодавець, в платне користування на умовах 
фінансового лізингу такий (таку, таке) ______________________:  
                                                                                         (вказати річ)  
 
Марка, модель: 
Кількість: 
Рік випуску: 
Колір:  
Інше : 
Комплектація:  
1.  
2.  
3. 
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
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Вартість: ________ (_____________________________) гривень __ копійок, крім того ПДВ – 
____________(____________________) гривні __ копійки, всього з ПДВ _____________ 
(____________________) гривень _____ копійок 
 
 надалі – «Предмет лізингу».  
 
Вибір продавця (постачальника) Предмета лізингу здійснюється ____________________________________.      
                                                                                                               (вказати: Лізингодавцем або Лізингоодержувачем) 
 Продавцем (постачальником) Предмета лізингу, вказаного в «Замовленні на Предмет лізингу», є 
____________________________________________________________________________________________, 
                                       (вказати повне найменування продавця (постачальника) 
 ідентифікаційний код за ЄДРПОУ __________, місцезнаходження: __________________________________.  
(вказується у разі, якщо Вибір продавця (постачальника) Предмета лізингу здійснюється Лізингоодержувачем).  
 

Реквізити та підписи Сторін. 
 
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ  
ТОВ «Альфатех»  
Місцезнаходження: 49083, м.Дніпро, вул.Собінова 1    
Тел. (056) 732-33-46 
Код ЄДРПОУ 35203852, 
Розрахунковий рахунок № 2600831081801  
в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 
ІПН: 352038504611,  
Платник податку на прибуток на загальних підставах 
 
 
Директор ТОВ «АЛЬФАТЕХ» 
__________________(___________________) 
м.п. 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ 
________________________ 
(найменування) 
 
 
________________________ 
________________________ 
(реквізити) 
 
 
 
 
 

__________________(___________________) 
м.п. 
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 Додаток № 2  
до Договору фінансового лізингу № __  

від «__»__________ 20__ року  
 

ГРАФІК СПЛАТИ ЛІЗИНГОВИХ ПЛАТЕЖІВ 
 

№ 
з/п 

Вид лізингового платежу Період, за який 
сплачується 
лізинговий 

платіж 

Строк сплати 
лізингового 

платежу 

Сума, яка 
відшкодовує при 
кожному платежі 
частину вартості 

Предмета лізингу, 
з ПДВ, грн. 

Комісія 
Лізингодавця, 
без ПДВ, грн. 

Загальна сума 
лізингового 
платежу, з 
ПДВ, грн.* 

1 Черговий лізинговий платіж      
2 Черговий лізинговий платіж      
3 Черговий лізинговий платіж      
4       
5       
6       
7       

Всього за Договором:    
 
*ПДВ нарахований тільки на частину вартості Предмета лізингу, на яку відшкодовується вартість Предмета лізингу при кожному 
платежі  
 
 
 
 
 
ЛІЗИНГОДАВЕЦЬ  
ТОВ «Альфатех»  
Місцезнаходження: 49083, м.Дніпро, вул.Собінова 1    
Тел. (056) 732-33-46 
Код ЄДРПОУ 35203852, 
Розрахунковий рахунок № 2600831081801  
в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» МФО 305749 
ІПН: 352038504611,  
Платник податку на прибуток на загальних підставах 
 
 
Директор ТОВ «АЛЬФАТЕХ» 
__________________(___________________) 
м.п. 

ЛІЗИНГООДЕРЖУВАЧ 
________________________ 
(найменування) 
 
 
________________________ 
________________________ 
(реквізити) 
 
 
 
 
__________________(___________________) 
м.п. 
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