
 

 

 

Затверджено Протоколом  

Загальних зборів учасників  

ТОВ «ЛІЗИНГФІНАНС» 

№ 2306-1 від 23.06.2021р. 

 

ПРАВИЛА 

надання послуг з фінансового лізингу 

ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС" 

 

    1. Загальні положення 

 

    1.1. Ці Правила розроблені відповідно Закону України «Про фінансовий лізинг» №1201-IX, 

який був прийнятий Верховною Радою України 04.02.2021 р., Закону  України від  12.07.01  р.  

№  2664 "Про фінансові  послуги  та  державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-

III ), Положення про надання  послуг  з  фінансового  лізингу  юридичними  особами  - 

суб'єктами господарювання, які за своїм правовим статусом  не  є фінансовими  установами, 

затвердженого розпорядженням Державної комісії  з  регулювання  ринків фінансових  послуг  

України  від 22.01.04  р.   №  21  та  інших  нормативно-правових  актів, які регулюють 

відносини, що виникають  у  сфері надання фінансових послуг. 

    1.2. Ці  Правила  визначають порядок та особливості  надання послуг  з  фінансового лізингу, 

порядок здійснення  внутрішнього контролю  за наданням таких послуг, порядок обліку 

укладених  та виконаних  договорів  фінансового  лізингу  та  порядок  подання звітності до  

Національного Банку України. 

    1.3. Ці  Правила  є   обов'язковими  до  застосування  всіма працівниками  ТОВ 

"ЛІЗИНГФІНАНС", які здійснюють діяльність  з надання послуг фінансового лізингу. 

 

    2. Порядок надання послуг з фінансового лізингу 

 

 

2.1. Послуги фінансового лізингу надаються ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС" на   підставі  договорів,  

згідно  з  якими  лізингодавець  (ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС ")  зобов'язується  набути  у  власність  

річ (Об’єкт фінансового лізингу)  у продавця  (постачальника)  відповідно до  встановлених  

лізингоодержувачем  специфікацій та умов і передати її  у  користування лізингоодержувачу на 

визначений строк не менше  одного  року  за встановлену плату (лізингові платежі). 

2.2. Визначення ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС"  можливості укладення договору фінансового лізингу 

здійснюється на підставі відповідного запиту (заяви/замовлення) лізингоодержувача, у тому 

числі з використанням засобів дистанційного зв’язку. ТОВ " ЛІЗИНГФІНАНС"  не  встановлює  

плату за розгляд запиту (заяви) про укладення договору фінансового лізингу. 

2.3. До укладення договору фінансового лізингу ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС" має право, 

використовуючи свої професійні можливості, оцінити фінансову спроможність 

лізингоодержувача, враховуючи, зокрема, строк фінансового лізингу, вартість Об’єкта 

фінансового лізингу, доходи лізингоодержувача та мету отримання у володіння та 

користування Об’єкта фінансового лізингу. Оцінка фінансової спроможності 

лізингоодержувача здійснюється на підставі достатньої інформації, отриманої від 
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лізингоодержувача, та (за необхідності) на підставі інформації, отриманої з інших джерел 

відповідно до законодавства. 

2.4. У разі ненадання лізингоодержувачем документів чи відомостей про себе та/або свій 

фінансовий стан, що вимагаються згідно із законодавством та/або внутрішніми документами 

ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС", останній відмовляє такому лізингоодержувачу в укладенні договору 

фінансового лізингу. 

2.5. ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС" має право розірвати договір фінансового лізингу в 

односторонньому порядку та застосувати до лізингоодержувача визначені таким договором 

штрафні санкції у разі встановлення факту надання лізингоодержувачем недостовірної 

інформації та/або документів, необхідних для здійснення оцінки його спроможності виконувати 

свої зобов’язання за договором фінансового лізингу. 

2.6. Відносини,  що   виникають   у  зв'язку   з   договором фінансового лізингу, регулюються 

положеннями Цивільного  кодексу України  про лізинг, найм (оренду), купівлю-продаж,  

поставку  з урахуванням особливостей, що встановлюються Законом України "Про фінансовий 

лізинг". 

 

2.7. ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС" використовує редакцію Примірного договору фінансового лізингу 

(Додаток №1 до цих Правил), у яку можуть бути внесені зміни за ініціативою 

лізингоотримувача та з погодженням лізингодавця, або може укладати договори з надання  

послуг фінансового лізингу, форма яких запропонована лізингоотримувачем, якщо такі 

зміни/договори не суперечать положенням чинного законодавства та цих Правил. 

 

2.8. Договір лізингу  має бути укладений у письмовій  формі та повинен відповідати вимогам 

статті 6 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових 

послуг", статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів" та Закону України "Про 

фінансовий лізинг". 

Істотними умовами договору лізингу є: 

    -  найменування та опис обєкта фінансового лізингу із зазначенням індивідуальних ознак, що 

дають змогу його чітко ідентифікувати; 

    -  строк, на який лізингоодержувачу надається право володіння та користування об’єктом 

фінансового лізингу(строк лізингу); 

    - строк передачі об’єкта фінансового лізингу лізингоодержувачу; 

    -  порядок та графік сплати лізингоодержувачем лізингових платежів, який містить загальну 

суму, що підлягає сплаті, розмір, строки та кількість таких платежів (у тому числі авансового 

платежу), інших платежів, що безпосередньо пов’язані з виконанням договору фінансового 

лізингу; 

   -  розмір, порядок розрахунку та умови сплати додаткових платежів і комісій (за наявності), 

пов’язаних з укладенням, виконанням, зміною та розірванням договору фінансового лізингу, 

достроковим викупом об’єкта фінансового лізингу, а також порядок зміни та/або індексації 

таких платежів; 

  -  положення щодо необхідності укладення договорів щодо послуг третіх осіб (за наявності), у 

тому числі щодо страхування об’єкта фінансового лізингу та/або ризиків, пов’язаних з 

виконанням договору фінансового лізингу, та визначення особи, зобов’язаної здійснити 

страхування. 

    -  інші  умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із  сторін має бути досягнуто згоди. 

Строк  лізингу визначається сторонами договору лізингу,  але не може бути меншим ніж один 

рік. 

    2.9. Об’єктом  фінансового  лізингу (далі -  Об’єктом  лізингу) може бути визначене 

індивідуальними ознаками та відповідає критеріям основних засобів відповідно до 



 

законодавства, не заборонене законом до вільного обігу на ринку і щодо якого законом не 

встановлено обмежень про передачу його в лізинг.    Не  можуть бути предметом лізингу 

земельні ділянки  та  інші природні  об'єкти,  а також об’єкти, визначені частиною другою 

статті 3 закону "Про оренду державного та комунального майна". 

    2.10. Об’єкт  лізингу  підлягає реєстрації у  випадках  і  в порядку, передбачених законом. 

    2.11. Об’єкт  лізингу та/або   пов'язані  із   виконанням лізингових договорів ризики 

підлягають страхуванню у разі,  якщо їх обов'язковість встановлена законом або договором. 

    Витрати   на   страхування   за   договором   лізингу   несе лізингоодержувач, якщо інше не 

встановлено договором. 

   2.12. Обтяження рухомого майна лізингом реєструється в Державному реєстрі обтяжень 

рухомого майна у випадках та порядку, встановлених законодавством. 

Обтяження нерухомого майна лізингом підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому 

законодавством. 

2.13 Інформація про лізингоодержувача, отримана ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС" у зв’язку з 

укладенням, виконанням та припиненням договору фінансового лізингу з таким 

лізингоодержувачем, може бути передана третім особам без згоди такого лізингоодержувача 

лише у випадках і порядку, встановлених законом. 

2.14. ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС" несе відповідальність за порушення прав лізингоодержувачів у 

сфері захисту персональних даних згідно із законом. 

 

    3. Особливості надання послуг з фінансового лізингу 

 

    3.1. Оскільки  фінансовий   лізинг  є  фінансовою  послугою, ТОВ " ЛІЗИНГФІНАНС" у  

своїй  діяльності  з надання  цих  послуг  керується Законом України від 12.07.01 р. № 2664 

"Про фінансові послуги та державне  регулювання  ринків  фінансових  послуг"  ( 2664-14 ІІІ), 

Положенням  про надання послуг з фінансового лізингу  юридичними особами  -  суб'єктами  

господарювання, які  за  своїм  правовим статусом  не  є  фінансовими установами, 

затвердженим  Розпорядженням  Державної  комісії з регулювання ринків фінансових послуг 

України  від 22.01.04 р. № 21, Положенням про здійснення установами фінансового 

моніторингу, затверджене Постановою Правління Національного банку України за № 107 від 

28.07.2020р., а також Законом України від 06.12.2019 № 361-ІХ "Про запобігання та протидію 

легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та 

фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"   та  іншими  нормативно-правовими   

актами  із  цього питання. 

    3.2. На виконання вимог нормативних актів, вказаних у п. 3.1 цих Правил, ТОВ 

"ЛІЗИНГФІНАНС" здійснює фінансовий моніторинг, керуючись Правилами та Програмою  

проведення фінансового моніторингу (далі -  Правила, Програма), затвердженими директором 

ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС",  які розроблені на основі Закону України від 06.12.2019 № 361-ІХ 

"Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 

фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" та 

«Положення про здійснення установами фінансового моніторингу», затвердженого Постановою 

Правління Національного банку України 28.07.2020р. за №107, а  іншими нормативними актами 

Національного Банку України та Держфінмониторингу  із цього питання. 

    3.3. Фінансовий   моніторинг здійснюється  особою,  відповідальною   за  проведення  

фінансового  моніторингу,  відповідно до   посадових  інструкцій  цих  осіб,  затверджених  

директором ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС ". 

    3.4. ТОВ " ЛІЗИНГФІНАНС" за  рішенням директора має право відмовитися від 

встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання ділових 
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відносин) або проведення фінансової операції у випадках передбачених чинним 

законодавством.   

3.5. У разі відступлення зобов’язання за договором фінансового лізингу ТОВ 

"ЛІЗИНГФІНАНС"  надає лізингоодержувачу лист-повідомлення у зручний для ТОВ 

«ЛІЗИНГФІНАНС» спосіб протягом 3-х робочих днів. 

 

    4. Внутрішній  контроль  за наданням  послуг  з  фінансового лізингу 

 

    4.1. Здійснення  внутрішнього  контролю за  наданням  послуг фінансового  лізингу  

покладається на  особу,  відповідальну  за здійснення   фінансового   лізингу,  відповідно   до   

посадової інструкції. 

    4.2. Здійснюючи внутрішній контроль, відповідальна особа: 

-  отримує документи, необхідні для ідентифікації та/або верифікації  осіб,  що здійснюють 

фінансову операцію; 

-  перевіряє фінансову спроможність лізингоодержувача на підставі інформації, отриманої 

від лізингоодержувача, та (за необхідності) на підставі інформації, отриманої з інших джерел;  

-  веде облік укладених договорів фінансового лізингу; 

-  перевіряє   виконання   укладених  договорів  фінансового лізингу; 

-  при  наявності  ознак операції, що  підлягає  фінансовому моніторингу,   подає   необхідні  

дані   та   документи   особі, відповідальній   за  проведення  фінансового  моніторингу,   для 

реєстрації цієї операції в установленому порядку. 

 

    5. Порядок  обліку договорів фінансового лізингу та  подання звітності до Національного 

банку України   

 

    5.1. Укладені договори  фінансово лізингу підлягають обліку. 

    5.2. Облік   договорів  фінансового   лізингу   здійснюється особою,   відповідальною  за  

здійснення  фінансового   лізингу, відповідно  до  Порядку  обліку договорів  фінансового  

лізингу, затвердженого директором ТОВ " ЛІЗИНГФІНАНС". 

    5.3. Подання   звітності   до    Національного банку України  здійснюється вiдповiдно  до 

Реєстру звітних показників небанківських фінансових установ, державне регулювання та нагляд 

за діяльністю яких здійснює Національний банк України з 01.07.2020 відповідно до Закону 

України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 

функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг” від 12.09.2019 № 79-IX, який 

включає описи показників та контролів до цих показників, довідники для формування 

показників із переліком метрик (вимірів), описом параметрів (можливих розрізів інформації), та 

некласифікованих реквізитів показників, а також xsd-схеми звітних файлів. 

Відповідальним за подання звітності є головний бухгалтер ТОВ " ЛІЗИНГФІНАНС " та особа, 

відповідальна за  проведення  фінансового  моніторингу  в частині звітності щодо фінансового 

моніторингу. 

 

    6. Відповідальність 

 

    6.1. Посадові  особи  та працівники ТОВ "ЛІЗИНГФІНАНС"  за невиконання  або  неналежне 

виконання вимог  цих  Правил  несуть дисциплінарну   відповідальність  згідно   з   нормами   

чинного законодавства.  


