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* на фірмовому  бланку підприємства-лізингоодержувача 

 

Вих. № 

Від  ___/___/_________р. 

Начальнику Управління 

фінансового лізингу АТ «ПУМБ»  

Руденку В.А. 

 

 

ЗАЯВА 

Просимо Вас розглянути можливість надання послуги фінансового лізингу і укласти договір 
фінансового лізингу: 

 

Інформація про предмет лізингу: 

Найменування, модель  

Технічні характеристики  

Плановий пробіг / моторесурс за рік   

Ціна за одиницю з ПДВ  

Кількість, од  

Загальна вартість з ПДВ  

Адреса приміщення та на підставі яких 
документів є право користування, де 
буде знаходитись предмет лізингу в 
міжексплуатаційний період/ місце 
базування Предмету лізингу 

 

 

Цільове призначення лізингу: 

Поновлення основних засобів  Зворотній лізинг з метою 
поповнення обігових коштів 

 

Збільшення обся виробництва   Інше (зазначити, що саме)  

Передача в суборенду 3-й особі – 
зазначити назву та код ЄДРПОУ 
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Бажані умови договору фінансового лізингу 

Розмір авансового платежу (% від 
вартості або сума)  

 Строк лізингу (місяців)  

Територія використання предмета 
лізингу 

 Залишкова вартість на кінець дії 
договору лізингу, % 

 

 

Просимо встановити графік сплати лізингових платежів: 

щомісячний   індивідуальний (з урахуванням 
сезонності бізнесу) 

 

інше (зазначити, що саме)  

 

Предмет лізингу просимо придбати у продавця (постачальника):  

Назва компанії  

Адреса, код ЄДРПОУ  

Телефон/факс  

П.І.Б, посада представника постачальника, 
контактний телефон 

 

 

Для забезпечення  виконання зобов’язань за договором лізингу пропонуємо додатково у 
заставу:  

Депозит  Транспортні засоби  

Обладнання  С/Г, сеціальну техніку  

Інше (зазначити, що саме)  
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Головний бухгалтер              підпис  _____________________                  ПІБ______________________ 

Контактна особа                     підпис  _____________________                  ПІБ______________________ 
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РОЗПИСКА 
(Для керівників підприємств) 

 
 

_________________________________ 
          (Прізвище, Ім'я, По батькові)  
 
ознайомлений (на) з вмістом ст.64 глави 11 розділу III Закону України "Про банки і банківську 
діяльність" від 07.12.2000р. № 2121-III (зі змінами) та ст.222 Розділу VII Кримінального кодексу 
України від 05.04.2001р. № 2341-III (зі змінами).  
 
Стаття 64 глави 11 розділу III Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000р. № 
2121-III (зі змінами):  
Банк має право витребувати, а клієнт зобов'язаний надати документи і відомості, необхідні для 
з'ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. У разі ненадання клієнтом необхідних 
документів чи відомостей або умисного подання неправдивих відомостей про себе банк 
відмовляє клієнту у його обслуговуванні. У разі наявності при здійсненні ідентифікації мотивованої 
підозри щодо надання клієнтом недостовірної інформації або навмисного подання інформації з 
метою введення в оману банк має надавати інформацію про фінансові операції клієнта 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та 
протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню 
тероризму.. 

Стаття 222 Розділу VII Кримінального кодексу України від 05.04.2001р. № 2341-III (зі змінами): 
 
1. Надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади 
Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим 
кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у 
разі відсутності ознак злочину проти власності - карається штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю строком до трьох років.  
 
2. Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали великої матеріальної шкоди - караються 
штрафом від трьох тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з 
позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох 
років. 

 
 
Примітка: Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у п'ятсот і більше разів перевищує 
неоподатковуваний мінімум доходів громадян. 

 

 

«__» ________ 20___ р.                                                                                              _____________________                 
                    (підпис)  
             
             
             

   

 

 


