
ПОРЯДОК ДІЙ  КОЛИ ОБ’ЄКТ ЛІЗИНГУ ОПИНИВСЯ НА 
НЕПІДКОНТРОЛЬНІЙ/ОКУПОВАНІЙ ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ 

 

До Вашої уваги підготували інструкцію про порядок дій, у разі якщо, об’єкт лізингу 
опинився на непідконтрольній/окупованій території на лінії зіткнення бойових дій та фронту 

1. Відповідно до затвердженої редакції договору фінансового лізингу, ознайомитись в онлайн 
режимі можна за посиланням  https://tekom-lease.com.ua/en/pravo-klienta-na-informatsiyu-2/ ,  

Лізингоодержувач зобов’язаний:  

- Належним чином експлуатувати Об'єкт лізингу, відповідно до умов даного Договору 
проводити поліпшення Об'єкта лізингу без компенсації витрат Лізингодавцем. 
Унеможливити експлуатування Об’єкта лізингу некомпетентними особами. 
Дотримуватись відповідного режиму експлуатації та зберігання Об'єкта лізингу 
згідно з технічною документацією і рекомендаціями Продавця. Лізингоодержувач 
несе відповідальність за всі ушкодження, яких зазнали як люди, так і майно в 
результаті використання, зберігання або експлуатації Об'єкта лізингу.  (п. 3.2.2.) 

- Надавати Лізингодавцю на його вимогу відомості про технічний стан Об'єкта 
лізингу й забезпечити Лізингодавцю доступ до Об'єкта лізингу для контролю його 
схоронності й умов експлуатації Об'єкта лізингу. (п. 3.2.5.) 

- Негайно повідомити Лізингодавця про будь-які факти або дії третьої сторони по 
відношенню до Об'єкта лізингу, а також про будь-які вчинені або очікувані дії третіх 
сторін у зв’язку з примусовим виконанням, включаючи, окрім іншого, конфіскацію, 
затримання, вилучення, тощо по відношенню до Об'єкта лізингу. Лізингоодержувач 
уповноважений та зобов’язаний вживати всіх необхідних заходів та вчиняти всі дії з 
метою захисту права власності Лізингодавця та нести всі витрати, пов’язані з 
вищезазначеним, якщо тільки такі дії не були спричинені діяльністю Лізингодавця.  
Лізингоодержувач зобов’язаний відшкодувати Лізингодавцю всі витрати, понесені у 
зв’язку з вищезазначеним протягом 10 (десяти) банківських днів з моменту подання 
Лізингодавцем відповідної вимоги. Лізингодавець подає Лізингоодержувачу необхідні 
документи, які підтверджують понесені витрати.  (п. 3.2.13.) 

Лізингоодержувач зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів,щодо збереження об’єкта лізингу, 
в тому числі вжити дії, які будуть мінімізувати майбутні ризики по відношенню до об’єкта 
лізингу, а саме:  

1.1. Забезпечити схоронність об’єкта лізингу від можливих випадків його пошкодження, 
мародерства, знищення.  

1.2. Забезпечити вивезення об’єкта лізингу з територій, з високим ризиком їх окупації або 
проведення бойових дій. 

1.3. Самостійно здійснити заходи, щодо недопущення експропріації об’єкта лізингу на 
окупованій, непідконтрольній території.   

1.4.  У випадку пошкодженням, викрадення, незаконного вилучення,  експропріації об’єкта 
лізингу вжити заходи, відповідно до Інструкції Лізингодавця («Порядок дій при 
пошкоджені, знищені або викрадені ОЛ») .  

ВАЖЛИВО: Про виявлення ризиків потрапляння об’єкта лізингу на 
непідконтрольну/окуповану територію на лінію зіткнення бойових дій та фронту 



та вжиті з цього приводу заходи, негайно повідомити ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» 
(персональному менеджеру або іншому представнику).  Документи, які стали 
підставою для вилучення та акт надаються ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» в зручному 
форматі.   

2. У випадку, якщо об’єкт лізингу потрапив на непідконтрольну/окуповану територію на 
лінію зіткнення бойових дій та фронту, а Лізингоодержувач не вжив попереджувальних 
заходів визначених вище, він має про це негайно повідомити персонального менеджера 
або іншого представника ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ», а також надати інформацію та докази, 
які підтверджують,  що вжити заходи із схоронності об’єкта лізингу було неможливо. 
Інформація та відповідні докази мають напряму вказувати, на фізичну неспроможність 
схоронності об’єкта, та не мати ознаків недбалості Лізингоодержувача та/або його 
представників.  

3. Відповідно до Закону «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» на тимчасово окупованій території 
забороняється діяльність, що підлягає держрегулюванню (ліцензування, отримання 
дозвільних документів, сертифікація та інша) господарська діяльність, укладення 
правочинів, ввезення та/або вивезення товарів військового призначення, організація 
залізничних, автомобільних, морських, річкових, поромних, повітряних сполучень. 
Заборонено також користування державними ресурсами, в тому числі природними, 
фінансовими і кредитними, заборонено здійснення грошових переказів, а також 
фінансування або інше сприяння вищепереліченої діяльності.  
Також відповідно до затвердженої редакції договору фінансового лізингу : 
- Лізингоодержувач з моменту передачі йому Об'єкта в лізинг оплачує всі витрати, 

пов'язані з експлуатацією Об'єкта лізингу, включаючи, окрім іншого, витрати, що 
можуть бути понесені внаслідок дотримання вимог Лізингодавця щодо експлуатації 
та/або передачі Об'єкта лізингу, Він зобов’язаний за власні кошти одержувати та 
підтримувати всі необхідні ліцензії, дозволи, своєчасно проходити реєстрацію та 
слідкувати за техобслуговуванням, а також здійснювати заміну всіх втрачених або 
ушкоджених частин тими, які поставляє або рекомендує Виробник Об’єкта лізингу. 
Будь-які витрати Лізингодавця, пов’язані з Об’єктом лізингу, компенсує 
Лізингоодержувач протягом 3 (трьох) банківських днів з моменту надання 
Лізингодавцем рахунку для сплати.(п. 6.4.) 

Лізингоодержувач самостійно, чи в кооперації із ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» має вжити 
заходів, щодо встановлення достовірної інформації про стан, місце знаходження об’єкта 
лізингу та вжити всіх необхідних заходів щодо його переміщення(перевезення) на 
територію України.  

ВАЖЛИВО:  У випадку невжиття відповідних заходів щодо збереження об’єктів 
лізингу, не виконання інструкцій ТОВ «ТЕКОМ-ЛІЗИНГ» як законного власника 
об’єкта лізингу,  та ненадання відповідної інформації документів (доказів) ТОВ 
«ТЕКОМ-ЛІЗИНГ», такий Лізингоодержувач буде нести повну матеріальну 
відповідальність, без можливості скористатись впливом форс-мажорних обставин.   

 

 


