
 
ЗАТВЕРДЖЕНО:  

Генеральний директор  
____________________ Л.І. Старосільська 

(наказ № 17 від 11.06.2021 року) 
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1.1. Найменування 
Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛФ-
ФІНАНС» 

1.2. Місцезнаходження 04205, м. Київ, Оболонський проспект, будинок 35-А, офіс 300 

1.3. Фактична адреса 04205, м. Київ, Оболонський проспект, будинок 35-А, офіс 300 

1.4. Код ЕДРПОУ 41110750 

1.5. ІПН/№ свідоцтва платника 
ПДВ 

411107526548 / - 

1.6. Телефон, адреса e-mail, 
сайт 

 0 800 331 001;  client.service@ulf.ua; www.ulf.ua 

1.7. Поточний рахунок  

1.8. Банківська установа 
АТ «Таскомбанк» МФО 339500/ПАТ «Універсал Банк» МФО 
322001 

1.9. В особі / повноваження 
 
 

1.10. Платник податку Є платником податку на прибуток на загальних підставах 

2 

Л
із

и
н

го
о

д
е

р
ж

у
в

а
ч

 

2.1. Найменування/ П.І.П  

2.2. Місцезнаходження / 
реєстрація 

 

2.3. Фактична 
адреса/проживання 

 

2.4. Код ЄДРПОУ/ІНН  

2.5. ІПН/№ свідоцтва платника 
ПДВ/                      Паспортні 
дані, дата видачі 

 

2.6. Поточний рахунок  

2.7. Банківська установа  

2.8. Тел, e-mail для рахунків і 
листів 

 

2.9. В особі / повноваження  

2.10. Платник податку  

3 Специфікаці
я та 
вартість 
Об’єкту 
лізингу  

3.1. Найменування (марка, 
модель) 

Renault Logan 

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

Authentique 1.2 бензин 5 МКПП 

3.3. Рік випуску  

3.4. VIN - код Уточнюється в акті прийому-передачі Об’єкта лізингу 

3.5.  Вартість Об’єкта лізингу, в 
т.ч. ПДВ, на дату укладання 
Договору 

 

3.5.1. Вартість Об’єкту лізингу може змінюватися (корегуватися) до підписання Акту 
приймання-передачі внаслідок зміни вартості Постачальником, в тому числі в разі збільшення 
ціни виробником, митних зборів, курсів валют 

4 Постачальн
ик Об’єкту 
лізингу 

4.1. Найменування  

4.2. Код ЕДРПОУ  

4.3. Місце знаходження  

5 Строк 
лізингу 

___________ місяця/-ів з моменту підписання сторонами Акту приймання -передачі 

6 Місце 
передачі  

 

7 Страхуванн 7.1. Страхування Лізингодавець 

ДОГОВІР ФІНАНСОВОГО ЛІЗИНГУ № _______________ 
(для фінансування нових Об’єктів лізингу у гривні / з валютним коригуванням) 

 
Місце укладення договору – м. Київ                                                                                                   Дата укладання - 

____ __________ 201_ р. 
 



 
я здійснює 

7.2. Види страхування 
та розмір франшизи 

Страхування КАСКО (франшиза  по пошкодженню 0,00 %, 
франшиза  по викраденню/угону 5,00 %), Страхування ОСЦПВ 

7.3. Затрати на 
страхування  

Включені в лізингові платежі на весь строк лізингу 

7.4. Територія дії 
страхування 

Територія України, за виключення населених пунктів, на території 
яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої 
повноваження, а також розташованих на лінії зіткнення та тимчасово 
окупованої території України. 

7.5. Назва страхової компанії, що здійснила страхування Об’єкту лізингу, вказана у страхових 
документах, в т.ч. страховому полісі, що передаються разом з Об’єктом лізингу згідно Акту 
приймання-передачі, підписанням якого Лізингоодержувач підтверджує, що він ознайомлений та 
зобов’язується дотримуватися умов відповідних Договорів страхування, що розміщені на 
офіційному веб-сайті Лізингодавця за посиланням: https://ulf.ua/ua/dokumenty/usloviya-
strakhovaniya.html 

8 Порука 8.1. Найменування/ П.І.П.  Немає 

8.1.1. Місцезнаходження / 
реєстрація 

 

8.1.2. Фактична 
адреса\проживання 

 

8.1.3. Код 
ЄДРПОУ/Ідентифікаційний 

 

8.1.4. ІПН/№ свідоцтва платника 
ПДВ/ Паспортні дані, дата видачі 

 

9 ЛІЗИНГОВІ ПЛАТЕЖІ 

9.1. Загальна сума 
лізингових платежів  

_______________________________ на дату укладення Договору і може 
змінюватися відповідно до умов цього Договору 

9.2. Викупна вартість 0,00   

9.3. Порядок сплати 
лізингових платежів  
 

В гривні згідно з Графіком внесення лізингових платежів / 
 
В гривні згідно з Графіком внесення лізингових платежів з коригуванням курсу 
валют шляхом використання офіційного курсу долара США /ЕВРО до української 
гривні за офіційним курсом гривні до іноземних валют (за офіційними даними НБУ, 
розміщеними на сайті: www.bank.gov.ua) за наступною формулою (не 
застосовується до Першого лізингового платежу): 

T=
𝐓𝟎∗ 𝐊𝑻

𝐊𝟎
, де: 

Т – поточний платіж, який підлягає оплаті в гривнях; 
Т0 – поточний платіж, зазначений в Графі 6 «Загальна сума лізингового платежу» 
Графіку внесення лізингових платежів (надалі – Графік платежів); 
К0 – курс української гривні до долара США /ЕВРО за офіційним курсом гривні до 
іноземних валют, зменшений на 1% (один відсоток) (за офіційними даними НБУ, 
розміщеними на сайті: www.bank.gov.ua) на дату укладання Договору та дорівнює 
________________; 
Кт – курс української гривні до долара США /ЕВРО за офіційним курсом гривні до 
іноземних валют, збільшений 1% (один відсоток) (за офіційними даними НБУ, 
розміщеними на сайті: www.bank.gov.ua) на дату сплати платежу за Графіком 
платежів, чи фактичний курс, визначений відповідно до п.2.4. Загальних умов 
договору фінансового лізингу. 
  
У будь-якому випадку розмір лізингового платежу, відкоригований згідно з 
формулою, не може бути меншим, ніж розмір платежу, що відшкодовує вартість 
Об’єкта лізингу та визначений в графі 4 Графіка платежів на відповідну дату. 
 
Для погашення вартості Об’єкта лізингу відноситься сума, зазначена в Графі 4 
«Платіж, що відшкодовує вартість Об’єкта лізингу» Графіка платежів на відповідну 
дату. 
Різниця між поточним лізинговим платежем, розрахованим за цією формулою, і 
сумою, що відшкодовує вартість Об’єкта лізингу, вважається комісією Лізингодавця. 
 
Якщо в період між датою сплати лізингового платежу, згідно з Графіком платежів, і 
датою надходження суми лізингового платежу, числове значення курсу збільшиться 
більш ніж на 1%, Лізингодавець має право вимагати пропорційної доплати такої 
суми. Доплачена сума враховується як комісія Лізингодавця. 

змінює формат: українська



 
 
Лізингоодержувач підтверджує, що попереджений Лізингодавцем про наявність з 
боку Лізингоодержувача валютного ризику, тобто ймовірності виникнення можливих 
збитків внаслідок зміни курсу іноземної валюти до національної валюти України. 
Лізингоодержувач підтверджує, що він усвідомлює можливе настання 
несприятливих для нього наслідків, спричинених коливанням курсів валют, і 
гарантує виконання взятих на себе зобов’язань своєчасно та в повному обсязі. 

9.4. Протягом строку дії Договору фінансового лізингу розмір лізингових платежів може збільшуватися або 
зменшуватись (індексуватися) в випадках збільшення/зменшення витрат Лізингодавця, в тому числі 
введення нових, відміни, збільшення/зменшення розміру існуючих податків, зборів та інших обов’язкових 
платежів, зміни умов (в т.ч. збільшення тарифів) страхування Об’єкта лізингу. 
Розмір лізингових платежів може бути збільшений при значному удорожчанні фінансових ресурсів в Україні, 
проте не частіше одного разу на рік. Індикатором удорожчання фінансових ресурсів в Україні прийняти 
показник UIRD 12М (український індекс ставок за депозитами фізичних осіб у відповідній валюті на 12 місяців 
за посиланням http://www.bank.gov.ua/files/UIRD.xls, який є максимально визнаним індикатором стану 
грошового ринку в Україні. Якщо протягом строку дії Договору розмір показника збільшиться більше ніж на 3 
відсоткових пункти від значення показника UIRD 12М  у відповідній валюті на дату підписання Договору, 
Лізингодавець має право збільшити розмір винагороди на ту ж кількість відсоткових пунктів у річному вимірі, 
на яку зріс індекс UIRD на дату прийняття Лізингодавцем рішення про зміну розміру платежів, нарахованих 
на несплачену вартість Об’єкту лізингу згідно Графіку платежів. 

 9.5. Особливі умови Договору: 
9.5.1. Підписуючи цей Договір Лізингоодержувач надає згоду на встановлення на Об’єкті Лізингу системи 
моніторингу, контролю, стеження на основі систем супутникової GPS-навігації тощо (у разі коли така умова 
передбачена рішенням Лізингодавця про фінансування) та зобов’язується не здійснювати дій щодо 

вилучення такої системи без згоди Лізингодавця. У випадку невиконання Лізингоодержувачем 
зобов’язань, передбачених цим пунктом Договору, останній сплачує Лізингодавцю штраф у розмірі 
1% (один відсоток) від вартості Об’єкта лізингу. 
 
9.5.2. У разі дострокового (повного або часткового) погашення лізингових платежів згідно Графіку платежів 
Лізингоодержувач зобов’язаний оплатити Лізингодавцю комісію у розмірі 1,5% від суми платежів, достроково 
спрямованих на погашення вартості Об’єкта лізингу. При цьому у разі припинення Договору внаслідок 
дострокового викупу Об’єкта лізингу або настання страхової події (викрадення/тотального пошкодження 
Об’єкта лізингу), розрахунок здійснюється відповідно до п.8.5. Загальних умов договору фінансового 
лізингу», з урахуванням сплати вищевказаної комісії. 
9.5.3. за дострокове розірвання Договору за ініціативою Лізингоодержувача відповідно до п.11.11. Загальних 
умови договору фінансового лізингу або у разі дострокового розірвання за ініціативою Лізингодавця у разі 
настання обставин, передбачених п.11.2. Загальних умов договору фінансового лізингу, останній сплачує на 
користь Лізингодавця штраф у розмірі 5% (п’ять відсотків) від вартості Об’єкта лізингу. 

 9.6. У межах виконання  Договору, Лізингоодержувач може замовити, а Лізингодавець має право надавати 
Лізингоодержувачу додаткові платні послуги, з переліком та вартістю яких (Тарифи) Лізингоодержувач може 
ознайомитись на сайті Лізингодавця за посиланням: www.ulf.ua. Додаткові платні послуги не є обов’язковими, 
і Лізингоодержувач має право ними скористатися за необхідності. 

10 ГРАФІК 
внесення лізингових платежів 

№ 
платежу 

Дата 
нарахуванн

я  
та оплати 

 
Призначення платежу 

Платіж, що 
відшкодовує 

вартість Об’єкта 
лізингу, грн.* 

Винагорода 
(комісія)  

Лізингодавця, 
грн. 

Загальна сума 
лізингового платежу, 

грн. 

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

1  Перший лізинговий 
платіж* 

   

2  Лізинговий платіж    

3  Лізинговий платіж    

4  Лізинговий платіж    

5  Лізинговий платіж    

6  Лізинговий платіж    

7  Лізинговий платіж    

8  Лізинговий платіж    

9  Лізинговий платіж    

10  Лізинговий платіж    

11  Лізинговий платіж    

12  Лізинговий платіж    

13  Лізинговий платіж    

14  Лізинговий платіж    

Код поля змінено

http://www.bank.gov.ua/files/UIRD.xls


 
15  Лізинговий платіж    

16  Лізинговий платіж    

ВСЬОГО:      

* в тому числі податок на додану вартість, що нараховується на Платіж, який відшкодовує вартість Об’єкта 
лізингу та Адміністративний платіж, в т.ч. що відображається в Графі 5 Графіку. 

1
1 

У разі настання подій, зазначених в п. 3.5.1. та/або п. 9.4. Договору, розмір лізингових платежів, а також дата 
нарахування та оплати лізингових платежів за Договором можуть бути змінені шляхом укладання Сторонами 
Додаткової угоди. При цьому Лізингодавець не пізніше ніж за 10 (десять) робочих днів у випадку, 
передбаченому п. 9.4 Договору, та не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів у випадку, передбаченому п. 3.5.1. 
Договору до дати такого збільшення, та/або до зміни дати нарахування та оплати лізингових платежів (дата 
укладання Додаткової угоди), направляє або надає нарочно повідомлення про зміну розміру платежів та/або 
дати нарахування та оплати лізингових платежів за Договором та два примірники Додаткової угоди, один 
примірник якої Лізингоодержувач зобов’язується підписати та повернути Лізингодавцю до дати, зазначеної в 
такій Додатковій угоді, або в разі незгоди зі зміненим розміром лізингових платежів згідно п. 9.4 Договору, 
викупити Об’єкт лізингу в порядку, передбаченому статтею 8 Загальних умов  договору фінансового лізингу». 
У разі, якщо до дати збільшення розміру лізингових платежів (дата укладання Додаткової угоди) 
Лізингоодержувач не поверне підписаний примірник Додаткової угоди, вважається, що Додаткова угода 
підписана в редакції, наданій (відправленій) Лізингодавцем, і вона набирає чинності до Договору з дати, 
зазначеної в Додатковій угоді. 

1
2 

Цей Договір фінансового лізингу укладений у відповідності з вимогами чинного законодавства України та 
внутрішніх правил надання фінансових послуг, затверджених Лізингодавцем, складений українською мовою 
в 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін. 

1
3 

 Договір фінансового лізингу набуває чинності з моменту його підписання обома Сторонами та скріплення 
печатками Сторін (у разі їх наявності) та діє протягом перебігу Строку лізингу (крім випадків, коли з підстав та 
в порядку, передбаченому цим Договором, Сторона відмовиться від Договору в односторонньому порядку 
або Сторони досягнуть згоди про дострокове припинення/ розірвання цього Договору). 
Зобов’язання за Договором, у разі його можливого порушення, не припиняються із закінченням строку його 
дії та припиняються їх повним виконанням. 
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Підписанням цього Договору фінансового лізингу Лізингоодержувач приєднується до 
Загальних умов договору фінансового лізингу , які є публічною частиною Договору 
фінансового лізингу. 
Загальні умови договору фінансового лізингу (та будь-які посилання на них в 
Договорі), розміщені на офіційному веб-сайті Лізингодавця за посиланням: 
https://ulf.ua/ua/dokumenty/usloviya-k-dogovoru-fl.html або QR-кодом, в редакції, діючій на 
дату укладання цього Договору, та є невід’ємною складовою частиною  Договору. 
Своїм підписом в цьому документі Лізингоодержувач підтверджує, що він належним 
чином ознайомлений та погоджується з умовами Договору фінансового лізингу 
(включаючи Загальні умови) щодо порядку та розміру сплати лізингових та інших 
платежів, що можуть змінюватися відповідно до Договору, щодо відповідальності та 
розміру штрафних санкцій, щодо зміни, припинення Договору, порядку та суми 
дострокового викупу Об’єкта лізингу тощо. Лізингоодержувач підтверджує, що йому 
зрозумілі наслідки укладення цього Договору (включаючи Загальні умови) та 
зобов’язується дотримуватися усіх його умов. 
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Своїм підписом на Договорі Лізингоодержувач підтверджує  факт отримання Договору 
фінансового лізингу в дату його укладення та запевняє, що на дату підписання 
Договору ознайомився та має доступ до Загальних умов договору фінансового 
лізингу», які розміщені на офіційному веб-сайті Лізингодавця та є діючими на дату 
укладання Договору, а також підтверджує отримання  перед укладанням  Договору 
інформації , передбаченої ч. 2 ст. 12 ЗУ «Про фінансові послуги та державне 
регулювання ринків фінансових послуг. 

 

 
 
 
Лізингодавець: Лізингоодержувач: 
Товариство з обмеженою відповідальністю «УЛФ-
ФІНАНС» 
 
____________________ /_______________/ 

 
 
____________________ /_______________/ 

 


