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Фінансовий лізинг:

від обладнання до 

інфраструктурних об’єктів



Предмет лізингу

Будь-яке універсальне обладнання:

• промислове (верстати, виробничі лінії, обробні центри ),

• сільськогосподарське (обладнання для елеваторів, тваринницьких господарств, 

переробки і виробництва сільськогосподарської продукції),

• медичне (апарати УЗД, томографи, рентген-апарати, лабораторне обладнання), 

• косметологічне,

• деревообробне, 

• торгове, холодильне, складське, 

• телекомунікаційне, комп'ютерне та інше.
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Предмет лізингу

Фінансування малого та середнього бізнесу лізинговими компаніями 4

Фінансування інфраструктурних проектів

• Устаткування морських портів і портових споруд (будівництво 

зернового терміналу, обладнання для вантажних 

розвантажувальних робіт)

• Модернізація діючих елеваторів

• Оснащення нових і реконструкція діючих підприємств «під ключ» 

(медичні та косметологічні центри, готельно-ресторанні комплекси, 

фітнес центри та інше)



Умови фінансування 

обладнання
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• Власний внесок клієнта від 30 - 40% вартості 

обладнання

• Термін лізингу від 12 до 60 місяців

• Графік платежів – індивідуальний 

• класичний, ануїтет, сезоний



Схема лізингової операції
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Підготовка та прийняття 
рішення

Вибір постачальника та оцінка 
ефективності лізингу

Вибір лізингової компанії

Звернення до ЛК, обмін 
інформацією

Підготовка лізингової 
операції

Аналіз фінансової стійкості ЛП

Лізингова операція

Оформлення договорів, розрахунки 
між учасниками, поставка об’єкта

Завершення лізингу

Виплата лізингових платежів, 
перехід права власності



Порядок розрахунків
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Оплата власного внеску 
клієнтом

Одноразова комісія

Обов’язкові платежі

Оплата постачальнику 
згідно контракту

Платежі

Поставка об’єкта

Страхування об’єкта

Надання в лізинг

Введення в експлуатацію

Оплата лізингових платежів



Порядок розрахунків
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Приклад: імпорт обладнання
• Ціна предмета лізингу – 100 000 євро 

• Мито – 5% (100 000 * 5% = 5 000 євро)

• ПДВ – 20% (100 000 + 5 000) * 20% = 21 000 євро

Вартість об’єкта в Україні – 126 000 євро

• Структура фінансування – 40/60 (аванс – 50 400 євро, фінансування 
– 75 600 євро)

• Митне очищення – 250  євро

• Одноразова комісія – 756 євро

• Щорічний страховий платіж – 630 євро

Умови оплати постачальнику:

• І   платіж передоплата 30% - 30 000 євро 

• ІІ  платіж перед відвантаженням 60% - 60 000 євро

• ІІІ платіж після поставки 10% - 10 000 євро



Порядок розрахунків. 

Зворотний лізинг
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Визначення умов угоди

Аналіз угоди

Оцінка потенційного предмета лізингу

Оформлення лізингової 
угоди

Укладання  договорів

Оплата клієнтом авансу

Обов’язкові платежі

Придбання об’єкта 
лізингодавцем

Оплата вартості

Страхування об’єкта

Надання в лізинг

Завершення договору лізингу

Виплата лізингових платежів

Перехід права власності на предмет лізингу до 
лізингодавця



Умови фінансування 

нерухомості
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• Предмет лізингу:

• Житлова та комерційна нерухомість на 
первинному та вторинному ринку

• Введена в експлуатацію

• Власний внесок клієнта від 20% вартості 
нерухомості

• Термін лізингу від 12 до 84 місяців

• Графік платежів - індивідуальний

• класичний, ануїтет.



Преваги лізингу

Фінансування малого та середнього бізнесу лізинговими компаніями 11

Зниження потреби у 
власному капіталі

На об’єкт не можна 
звернути стягання третіх 

осіб
Гнучкі умови угоди

Податкові пільги
Фінансування імпорту, 

виготовлення під 
замовлення
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Теком-Лізинг універсальна лізингова 
компанія, що надає послуги фінансового 
лізингу транспорту, техніки, обладнання, 
нерухомості в усіх сегментах ринку.

ТОВ «ТЕКОМ-Лізинг»
Сабанський провулок. 2, поверх 2
м. Одеса, Україна, 65014
тел.:  +38 048 784 73 47

+38 048 784 73 48

www.tekom-lease.com.ua

info@tekom-lease.com.ua

http://www.tekom-lease.com.ua/
mailto:info@tekom-lease.com.ua


Фінансування малого та середнього бізнесу

лізинговими компаніями

Євген Чернявський,  

Регіональний менеджер ТОВ «VAB - Лізинг»
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Фінансовий та оперативний лізинг: 

поняття та основні характеристики. 

Розрахунок лізингових платежів. 

Лізинг та кредит: ключові відмінності.



Поняття та характеристики лізингу

• Лізинг - це   вид цивільно-правових відносин,  що 

виникають із договору лізингу.

За договором лізингу лізингодавець зобов'язується

набути у власність річ у постачальника відповідно

до встановлених лізингоодержувачем специфікацій

та умов і передати її у користування

лізингоодержувачу на визначений строк не менше

1 року за встановлену плату (лізингові платежі).
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Законодавче регулювання лізингу в Україні

Цивільний
кодекс 

України

Господарський 
кодекс 

України

Податковий
кодекс
України

Закон
України
«Про 

фінансовий 
лізинг»
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Види лізингу

Фінансовий Оперативний Зворотній Сублізинг
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Поняття та характеристики лізингу

Фінансовий Оперативний
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 Передача об’єкту лізингу (ОЛ) в лізинг є об'єктом

оподаткування ПДВ;

 Передача ОЛ у лізинг для цілей оподаткування податком на 

прибуток прирівнюється до його продажу;

 платіж складається з компенсації частини вартості ОЛ, 

процентів та комісії. ПДВ з повної вартості в момент 

передачі потрапляє до ПК. Проценти та комісії не є об'єктом

оподаткування ПДВ;

 право власності на ОЛ може перейти до лізингоодержувача

одночасно зі сплатою останнього лізингового платежу (якщо

це передбачено договором)

 Передача ОЛ в лізинг не є об'єктом оподаткування

ПДВ;

 Передача ОЛ в лізинг прирівнюється до оренди не

змінює базу оподаткування з податку на прибуток

орендодавця та орендаря;

 100% лізингових платежів можна відносити до складу 

податкових витрат, а ПДВ за ними — до ПК;

 Після закінчення строку договору ОЛ повертається

лізингодавцю



Поняття та характеристики лізингу

Зворотний лізинг Сублізинг
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це договір лізингу, який

передбачає набуття

лізингодавцем майна у власника і 

передачу цього майна йому у 

лізинг.

особливий вид відносин, що виникають у зв'язку з переуступкою прав 

користування предметом лізингу третій особі, та оформляється

договором сублізингу.

Особа, що здійснює сублізинг, приймає предмет лізингу в лізингодавця

за договором лізингу і передає його в тимчасове

користування лізингоодержувачу за договором сублізингу. Згідно з 

чинним законодавством переуступка лізингоодержувачем третій особі

своїх зобов'язань щодо виплати їй лізингових платежів не допускається.



Об’єкт лізингу

Предметом 
договору лізингу

можуть бути 
виключно

об'єкти основних
фондів

Рухоме 
майно

Нерухоме 
майно
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Не  можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші

природні об'єкти,  єдині майнові комплекси підприємств та  їх

відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці)



Суб'єкти лізингу

Лізингодавець - юридична особа,  
яка передає право  володіння

та користування предметом лізингу
лізингоодержувачу

Продавець (постачальник) -
фізична або юридична особа, в якої
лізингодавець набуває річ,  що в  
наступному буде  передана  як 

предмет лізингу лізингоодержувачу

Лізингоодержувач - фізична або
юридична особа,  яка отримує

право   володіння та   
користування предметом   лізингу

від
лізингодавця
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Розрахунок лізингових платежів

Графіки 
погашення 
лізингових 
платежів

Рівними 
частинами

Ануїтетний

Сезонний
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Приклад розрахунку графіку платежів 

рівними частинами

Вартість ОЛ

Аванс (30%)

Сума фінансування

1 000 000,00  грн

300 000,00 грн

700 000,00 грн

№ Період
Компенсація

вартості ОЛ (тіло)
Винагорода Платіж

1 25.02.2019 140 000.00 14 167.35 154 167.35

2 25.03.2019 140 000.00 11 181.49 151 181.49

3 25.04.2019 140 000.00 9 939.12 149 939.12

4 25.05.2019 140 000.00 7 670.81 147 670.81

5 25.06.2019 140 000.00 5 710.90 145 710.90

Всього 700 000.00 48 669.67 748 669.67
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Приклад розрахунку сезонного графіку

Вартість ОЛ

Аванс (30%)

Сума фінансування

1 000 000,00 грн

300 000,00 грн

700 000,00 грн

№ Період
Компенсація

вартості ОЛ (тіло)
Винагорода Платіж

1 25.02.2019 46 698.19 14 167.35 60 865.54

2 25.03.2019 46 698.19 12 454.07 59 152.26

3 25.04.2019 280 189.17 12 757.00 292 946.17

4 25.05.2019 280 189.17 8 349.10 288 538.27

5 25.06.2019 46 225.28 4 294.82 50 520.10

Всього 700 000.00 52 022.34 752 022.34
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Приклад розрахунку ануїтетного графіку 

платежів

Вартість ОЛ

Аванс (30%)

Сума фінансування

1 000 000,00 грн

300 000,00 грн

700 000,00 грн

№ Період
Компенсація

вартості ОЛ (тіло)
Винагорода Платіж

1 25.02.2019 135 625.84 14 167.35 149 793.19

2 25.03.2019 138 552.04 11 241.15 149 793.19

3 25.04.2019 139 766.15 10 027.04 149 793.19

4 25.05.2019 142 033.87 7 759.32 149 793.19

5 25.06.2019 144 022.10 5 771.63 149 793.73

Всього
700 000.00 48 966.49 748 966.49
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ЛІЗИНГ ТА КРЕДИТ 

- ключові відмінності

Лізинг як і кредит - це 
можливість здійснити  
модернізацію ОФ без 

значних власних 
капіталовкладень. Лізингові платежі 

відносяться на витрати в 
повному обсязі, що знижує 
оподатковуваний прибуток.

Супутні витрати включаються 
в суму фінансування 

(страхування, офіційні платежі 
тощо)

Швидкість  оформлення 
лізингу в порівнянні з 

кредитом

Реєстрація ОЛ здійснюється 
силами лізингової компанії

Лізинг має нижчі вимоги до 
застави. ОЛ виступає 

заставою
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Побажання лізингодавців до представників 

малого та середнього бізнесу

Прозора структура власності

Позитивна кредитна історія

Прибуткова діяльність, що забезпечить обслуговування 
боргу

Дисципліна платежів

Відповідальні особи, які забезпечать сбір мінімального 
пакету документів
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Фінансування малого та середнього бізнесу

лізинговими компаніями

Контактна інформація:

www.vableasing.com.ua

Facebook/vableasing

Головний офіс: (044) 350 0 399
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http://www.vableasing.com.ua/


Фінансування малого та 

середнього бізнесу

лізинговими компаніями
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Фінансування малого та середнього бізнесу

лізинговими компаніями

Олександр Клещунов, 

Регіональний керівник ТОВ «Ленд-Ліз»
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Лізинг сільськогосподарської техніки
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чим лізинг відрізняється від кредиту

• мінімальні початкові витрати (аванс + комісія)

• мінімальний пакет документів для отримання

рішення

• швидке прийняття рішення

• економія часу – реєстрація та страхування
техніки забезпечується лізинговою компанією

• мінімальний документообіг
- 1 договір фінансового лізингу

• початкові витрати крім авансу та комісії:
- страхування

- реєстрація

- нотаріальні витрати

• більш розгорнутий пакет документів

• термін прийняття рішення до 2-х місяців

• реєстрацію та страхування клієнт здійснює

самостійно

• від 4 договорів по угоді
- договір кредиту

- договір застави

?лізинг кредит
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ВИГІДНО

! можливість швидкого відшкодування ПДВ, сума

податкового кредиту визначається від повної

вартості об'єкту лізингу

переваги лізингу

Аванс 30%

Фінансування 70%

ПДВ 

100%

 графік погашення встановлюється залежно від потреб бізнесу /класичний,
сезонний, ануїтет/

 можливість придбання в лізинг не тільки нової, а й вживаної сільгосптехніки

амортизаційні витрати

тіло
щомісячний 
платіж

витрати

! зменшення нарахувань податку на прибуток –
за рахунок оптимізації бази нарахування

лізингова комісія (%) 
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• мінімальний пакет документів для отримання рішення

• швидке прийняття рішення

• КЛІЄНТ отримує техніку і починає використовувати її у виробничому

процесі, а значить, збільшує свій ПРИБУТОК

ЕКОНОМІЯ ЧАСУ

ОПТИМІЗАЦІЯ КОШТІВ

ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИБУТКУ

переваги для Клієнтів та Партнерів
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купівля трактору на господарство
для обробітку землі власною сівалкою 
(посівним комплексом)

господарство винаймає трактор

У разі форс-мажору 

ВАРТІСТЬ 1 дня 

поточна ситуація: 

потреба:                

$1 440

ВТРАЧЕНОГО ЧАСУ 

для господарства в сезон польових робіт

інформація до роздумів
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інформація до роздумів

РОЗРАХУНКИ:

сівалка (посівний комплекс) – у власності господарства

трактор – винаймається у третіх осіб

20$/га* – вартість роботи найманого трактора за 1 га   

1 440$/день – вартість 1 дня роботи найманого 

(72 га/день х 20$/га – сезон робіт) трактора при обробці за день 72 га – в сезон 

польових робіт

129 600$/рік – вартість роботи найманого трактору за 1 рік 

(орієнтовна зайнятість – 3 місяці на рік)

355$/день – вартість оренди трактора 

*орієнтовна вартість роботи найманого трактора – 20-28$ (дані - з інтернет-оголошень)

1 440$ – вартість 1 дня роботи найманого трактора
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РОЗРАХУНКИ придбання трактора у лізинг:

Орієнтовна вартість трактора           – 50 000$

Термін фінансування                            – 12 міс

Аванс                                                       – 25 % (12 500 $)

Орієнтовний середній платіж – 3 600$ на місяць

Вартість трактора в лізинг 

12 500$ + (3 600$ * 12 міс.) = 55 700$

152$/день 
*орієнтовна сума лізингового платежу (включаючи страхування, реєстрацію та аванс) з 

класичним графіком погашення

інформація до роздумів

120$/день – витрати по договору лізингу
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інформація до роздумів

$4 320

ЧАС МАЄ ВАРТІСТЬ

інформація до роздумів

$56 160

39 днів оренди

витрати на оренду трактора
$1 440 * 39 днів = $56 160

$55 700

Власний трактор 
з урахуванням лізингу

витрати на придбання трактора з 

урахуванням лізингу
аванс = $12 500 (25% від вартості)
щомісячний лізинговий платіж = $43 200 
($3 600 * 12 міс.)

=
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ЦЕНТРАЛЬНИЙ ОФІС 
04073, м. Київ, проспект Героїв 

Сталінграду, 25 Б   

Тел. +38 044 362 95 60

http://www.a-l.com.ua

контакти АЛЬФА-ЛІЗИНГ 

http://www.a-l.com.ua/
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Лізинг пасажирського 

транспорту
Дмитро Гуржій, керівник регіонального 
представництва ТОВ «ОТП Лізинг»



 Аванс від 20%

 Термін лізингу від 1 до 5 років

 Нові та вживані автомобілі

 Фінансування в ГРН, USD, EUR

 Потенційні Клієнти – фізичні та юридичні особи всіх форм власності

Загальні умови лізингу легкових 

автомобілів



 Мінімальні початкові витрати – аванс сплачується лише за вартість автомобіля (без додаткових

витрат на реєстрацію, страхування та ін.)

 Безвідсоткова розстрочка (опціонально у деяких ЛК) на сплату витрат по реєстрації , страхування, 

транспортного податку, збору до Пенсійного фонду, експлуатації та ін. – включається до 

щомісячних платежів;

 Податковий кредит на всю вартість автомобіля

 Можливе фінансування без надання фінансової звітності

 Лізинг для фізичних осіб без довідки про доходи (лише паспорт і код)!

 Принцип єдиного вікна – за спільними фінансовими програмами з автовиробниками все 

оформлення може відбуватися в автосалоні. 

 Пошук, підбір, резерв автомобіля здійсню Лізингова компанія

 Простий, зручний та вигідний trade-in

Переваги лізингу автомобілів для 

Клієнтів



 Зручне планування витрат – витрати на сервісне обслуговування рівномірно включаються до 

щомісячних платежів;

 Валюта фінансування на вибір Клієнта – ГРН, USD, EUR;

 Швидке прийняття рішення щодо фінансування!

 Найкращі умови страхування в надійних страхових компаніях

 Автомобіль завжди у Клієнта – неможливий аршет Майна, яке йому не належить, тощо

 Можливість зниження щомісячних платежів за рахунок залишкової вартості

 Можливість дешевого фінансування, навіть за ставкою 0% в ГРН – завдяки спільним програмам ЛК 

з виробниками: Renault Leasing, Nissan Finance, Infiniti Finance, Peugeot Leasing, Citroen Leasing, 

CNH Finance, BMW Financial Services, Leasing Toyota, Leasing Lexus, Leasing Mercedes тощо

 Можливість отримати корпоративні умови, додаткові переваги, цінові преференції від партнерів 

Лізингової компанії

Переваги лізингу автомобілів для 

Клієнтів



Кредит Лізинг

Можливість керування автомобілем

Можливість передати право управління

тертій особі

Обслуговування авто

Можливість встановлення додаткового

обладнання

Виїзд за кордон (з дозволу банку) (з дозволу ЛК)

Передача авто в оренду/суборенду

Можливість продажу
Ні (авто в заставі

банку)

Ні (авто у 

власності ЛК)

Можливо, шляхом 

передачі прав та 

обов’язків

за договором лізингу

(без сплати залишку)

Користування автомобілем – кредит чи лізинг
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ЛізингКредит

Аванс (20%) Аванс (20%)

Виплата тіла (Т) (100%-20%=80%)

Виплата тіла (Т) (100%-20%-30%=50%)

Залишкова вартість (30%)

Щомісячний платіж (ЩП):

ЩП = Т (80%) / строк кредиту + %

Лізинговий платіж (ЛП):

ЛП = Т (50%) / строк лізингу + %

Лізинг – можливість сплачувати менше!



Лізинг:

1. Перехід права власності на 

авто (закриття договору)

2. Повернення автомобіля до ЛК 

як аванс за новий авто 

(спрощений trade-in)

3. Рефінансування залишкової

вартості - для договорів із

залишковою вартістю

4. Повернення автомобіля до ЛК 

(благодійна акція )

Кредит:

1. Здійснити повну виплату та 

закрити договір

Закінчення договору лізингу та кредиту
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Дякую за увагу!

Дмитро Гуржій, 

Керівник регіонального представництва в м. Дніпро

ТОВ «ОТП Лізинг»

_____________________

tel/fax: +380 44 594 7060

cell.: +380 67 524 59 85

Dmytro.Gurzhii@otpleasing.com.ua

www.otpleasing.com.ua

mailto:yurii.kucherenko@otpleasing.com.ua
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Лізинг комерційних автомобілів

Віктор Жуков, Регіональний менеджер з продажів 

Porsche Finance Group Ukraine 



Власні авто чи з фінансуванням
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Заморозити кошти або пустити в оборот?



Інструменти фінансування
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Фінансовий лізинг

Оперативний лізинг

Кредит



Продукти лізингової компанії
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Фінансовий лізинг

Оперативний лізинг

Кредит

Страхування

Управління автопарками



Фінансовий та оперативний лізинг
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Фінансовий / оперативний лізинг – це довгострокова оренда автомобіля.

В кінці терміну дії договору:

− фінансовий лізинг

− оперативний лізинг

• клієнт отримує право власності на авто

• відбувається заміна лізингоодержувача

• клієнт викупає авто за договором купівлі-продажу

• клієнт повертає авто лізинговій компанії

або

або

• відбувається заміна лізингоодержувача

або



Переваги лізингу

Менші початкові витрати, у порівнянні з кредитом: 

збір до Пенсійного фонду сплачується не відразу, 

а рівними частинами у складі щомісячного 

платежу.

Оплата за повне КАСКО вноситься щомісячно, а не 

відразу. Крім того, на неї не нараховуються 

проценти.

Вільну суму коштів, заощаджену на зборі до 

Пенсійного фонду та КАСКО, клієнт може направити 

на збільшення авансового платежу.

Є можливість передбачити залишкову вартість

автомобіля у договорі – це дозволить зменшити 

щомісячні платежі.

Лізинг є засобом законного заощадження на 

податках за рахунок особливого обліку ПДВ та 

щомісячних лізингових платежів. Крім цього, 

автомобіль у лізингу не є об’єктом податкової 

застави, на нього не може бути накладено стягнення 

третіх осіб.

Лізинг – це комплексна послуга. Крім фінансування, 

клієнт отримує додаткові «пакетні» послуги за 

вигідною ціною.

Купуючи автомобіль в лізинг, є реальна можливість 

зберегти значні вільні кошти та кредитні лінії. Ці 

кошти доцільніше використати на розвиток 

бізнесу.
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Чому лізинг вигідний юридичним особам
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20% ПДВ
18% податок на 

прибуток

Фінансовий лізинг Оперативний лізинг

Вартість авто, з ПДВ 800 000 грн 800 000 грн

Комісія (%, КАСКО, ПФ) 200 000 грн 200 000 грн

Вартість договору лізингу, з ПДВ 1 000 000 грн 1 000 000 грн

Вартість договору лізингу, без ПДВ 866 667 грн 833 333 грн

ПДВ
133 333 грн

зараховується до податкового кредиту на відшкодування

166 667 грн

зараховується до податкового кредиту у складі лізингових 

платежів

Податкова база 633 333 грн 666 667 грн

Податок на прибуток (18%) 114 000 грн 120 000 грн

Економія клієнта – юр. особи 36% від вартості авто 40% від вартості авто

амортизація



Чому лізинг вигідний юридичним особам
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Аргументи

в цифрах

Купівля без 

фінансування
Фінансовий лізинг Оперативний лізинг

Вартість авто,

з ПДВ
800 000 грн 800 000 грн 800 000 грн

Вартість авто, 

без ПДВ
666 667 грн 666 667 грн 666 667 грн

Комісія

(%, КАСКО, ПФ)
– 200 000 грн 200 000 грн

Вартість договору 

лізингу, з ПДВ
– 800 000 + 200 000 = 1 000 000 грн 800 000 + 200 000 = 1 000 000 грн

Вартість договору 

лізингу, без ПДВ
– 666 667 + 200 000 = 866 667 грн 1 000 000 / 1,2 = 833 333 грн

ПДВ

133 333 грн

зараховується до 

податкового кредиту 

на відшкодування

133 333 грн

зараховується до податкового кредиту на 

відшкодування

166 667 грн

зараховується до податкового кредиту у 

складі лізингових платежів

Дохід юр. особи 1 500 000 грн 1 500 000 грн 1 500 000 грн

Податкова база 1 500 000 грн 1 500 000 - 866 667 = 633 333 грн 1 500 000 - 833 333 = 666 667 грн

Податок на 

прибуток

1 500 000 * 18% = 

(270 000) грн

633 333 * 18%

= (114 000) грн

666 667 * 18%

= (120 000) грн

Економія клієнта –

юр. особи
–

133 333 (економія на ПДВ) +

+ 156 000 (270 000 - 114 000 – економія

на податку на прибуток) = 289 333 грн,

або 36% від вартості авто

166 667 (економія на ПДВ) +

+ 150 000 (270 000 - 120 000 – економія

на податку на прибуток) = 316 667 грн,

або 40% від вартості авто



Кредит

Особливості кредитування

• немає необхідності у перереєстрації об'єкта 

кредитування після завершення терміну дії 

договору

• об'єкт кредитування перебуває у заставі

протягом терміну дії договору
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Чим відрізняється лізинг і кредит, які переваги
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Фінансовий лізинг Оперативний лізинг Кредит

Загальні

Потенційні

Клієнти

Фізичні та юридичні особи, ФОП Тільки юридичні особи Фізичні та юридичні особи, ФОП

Збір до 

Пенсійного 

фонду

Розбитий на весь термін лізингу і 

включений до щомісячних платежів (з 

нарахуванням процентів)

Розбитий на весь термін лізингу і 

включений до щомісячних платежів (з 

нарахуванням процентів)

Сплачується відразу при реєстрації 

автомобіля

Власність на 

авто протягом 

терміну 

фінансування

У лізингової компанії

(неможливий арешт, вилучення третіми 

особами або військкоматом)

У лізингової компанії

(неможливий арешт, вилучення третіми 

особами або військкоматом)

У клієнта

Страхові

платежі

Виплачуються щомісячно (без 

нарахування процентів)

Виплачуються щомісячно (без 

нарахування процентів)

Можуть сплачуватися щомісячно (з 

нарахуванням процентів)

Зняття авто

на третю особу

Неможливо Можливо, але за договором купівлі-

продажу

Неможливо

Інше

Первинні витрати (збір до Пенсійного 

фонду, послуги нотаріуса), нижчі, в 

порівнянні з кредитом

Простий бухгалтерський облік (один 

рахунок за оренду авто)

Немає необхідності у перереєстрації 

авто після завершення терміну дії 

договору кредитування

Автомобіль перебуває у заставі 

протягом терміну дії договору 

кредитування
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Фінансовий лізинг Оперативний лізинг Кредит

Для юридичних осіб

Облік

автомобіля

На балансі клієнта На балансі лізингової компанії На балансі клієнта

Амортизація 

автомобіля

У клієнта, зменшуючи базу 

оподаткування

У лізингової компанії У клієнта, зменшуючи базу 

оподаткування

Податковий

кредит

У сумі 20% від повної вартості авто –

клієнт отримує відразу у момент 

передачі авто

У складі авансового та кожного 

щомісячного платежів

У сумі 20% від повної вартості авто –

клієнт отримує у момент оплати 

авансового платежу від дилера

Валові

витрати

100% комісії лізингодавця

(%, збір до Пенсійного фонду, 

страхування)

100% авансового платежу (без ПДВ) та 

щомісячних платежів (тіло, %, збір до 

Пенсійного фонду, страхування, без 

ПДВ)

100% комісії кредитора

(%, збір до Пенсійного фонду,

страхування)

Залишкова

вартість

Можлива (залежно від терміну 

фінансування)

Можлива (залежно від моделі авто, 

терміну фінансування та пробігу)

Неможлива



Продукти лізингової компанії
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Фінансовий лізинг

Оперативний лізинг

Кредит

Страхування

Управління автопарками



Страхові продукти
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GAP

Обов’язкове страхування

цивільної відповідальності

КАСКО

Добровільне страхування

цивільної відповідальності

Страхування від нещасного

випадку

Зелена карта

Туристичне страхування
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Фінансовий лізинг

Оперативний лізинг

Кредит

Страхування

Управління автопарками



Управління автопарками
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Управління автопарками – послуга, покликана максимально спростити корпоративним клієнтам процес 

обслуговування їх автомобілів. Послуга доступна тільки для юридичних осіб.

Послуги

• Технічне обслуговування

• ТОП сервіс

• Всі ремонти

• Шини

• Сезонна заміна шин

• Міжсезонне зберігання шин

• Паливний сервіс

• Підмінний автомобіль

• Підбір-доставка автомобіля

• Організація реєстрації та/або зняття з 

обліку автомобіля

• Адміністрування ДТП

• Цілодобова допомога в дорозі

• Звіти

Лізингова компанія оплачує вартість всіх послуг 

підрядникам та контролює процес їх надання.

Клієнт

оплачує:

1. щомісячний платіж

2. додатковий платіж, якщо послуга не включена у 

щомісячний платіж



Управління автопарками
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Переваги для клієнта

відсутність зайвого документообороту: один 
рахунок за всі автомобілі та обрані послуги раз в 
місяць,

можливість самостійно обирати перелік послуг та 
їх об’єм,

повернення суми невикористаних коштів на 
обслуговування клієнту,

персональний менеджер з управління 
автопарками, закріплений для кожного клієнта,

широка мережа сервісних партнерів по всій 
країні,

управління автопарками всіх марок авто,

підтримка завжди поруч – де б клієнт не 
перебував, лізингова компанія сплачує всі погоджені 
ним роботи по всій території України.



Дякую за увагу!

Porsche Finance Group Ukraine

ТОВ «Порше Лізинг Україна»

просп. Павла Тичини, 1В, м. Київ

www.porschefinance.ua
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http://www.porschefinance.ua/
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Павло Каленик, 

Начальник департаменту продажу обладнання та спецтехніки

ТОВ «УЛФ-Фінанс»

Фінансування малого та середнього бізнесу лізинговими компаніями 67

Лізинг обладнання



ТИПИ ОБЛАДНАННЯ
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під фінансування

Медичне 
обладнання

Гірничодобувне 
обладнання

Машинобудівне 
обладнання

Енергетичне 
обладнання

Будівельне 
обладнання

Деревообробне 
обладнання

Торгове та 
складське 

обладнання

Обладнання для 
харчової 

промисловості
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Має бути ідентифіковане (серійний номер, код, 
інше)

ВИМОГИ ДО ОБЛАДНАННЯ
під 
фінансування

Має розташовуватися за конкретною 
адресою після придбання і монтажу

Має бути застрахований від майнових 
ризиків (крадіжка, пожежа, аварії, стихії, 
інше)

Має бути від'ємною частиною нерухомості 
Демонтаж не повинен порушувати цілісність 
конструкцій

Повинен існувати ринок обладнання предмета 
лізингу (наявність конкурентів постачальників/ 
виробників аналогічного обладнання)
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ВИМОГИ ДО ДОКУМЕНТІВ
для обладнання під 
фінансування

Контракт на поставку обладнання до специфікації

Вантажно-митні декларації, якщо обладнання 
поставлялося з-за кордону

Документація, яка поставлялася з обладнанням 
(технічний паспорт, гарантійні талони, 
пакувальний лист, інше)



ЯК ПРАЦЮЄ ЛІЗИНГ?
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1
Запит у лізингову 
компанію

Схема взаємодії між клієнтом та лізинговою 

компанією

З конкретним 
обладнанням АБО з 
запитом підібрати 
необхідне обладнання 2

Узгодження графіку 
платежів

Всі платежі ВКЛЮЧЕНІ 
до графіку. Графік з 
урахування сезонності 
бізнесу клієнта 3

Аналіз фінансового 
стану клієнта

Лізингова компанія 
сприяє якнайшвидшому  
розгляду

Клієнт надає повну інфо
та  пакет документів за 
запитом 

4
Заключення договору 
та сплата авансу

Лізингова компанія 
сплачує 100% вартості за 
обладнання на 
постачальника 5

Доставка та монтаж 
обладнання

За адресою, вказаною 
клієнтом

6
Оплата щомісячних 
платежів за графіком

Після повного 
погашення  обладнання 

–ВАШЕ!



ДЯКУЄМО

04205, м. Київ, 
просп. Оболонський 35, оф. 
300

за увагу !

www.ulf.ua  
www.facebook.com/ulf.u
a

0 800 600 07 07
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Микола Матика,

Керівник департаменту страхування автопарків АТ «Інго Україна»
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ЛІЗИНГ/ ПРЯМЕ СТРАХУВАННЯ



Середній термін прийняття рішення по виплаті за договорами 

КАСКО
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5 3
у разі страхування 

через лізингову 
компанію

при прямому 
страхуванні

днів дні



Середній термін ремонту автомобіля за договорами КАСКО

Фінансування малого та середнього бізнесу лізинговими компаніями 76

17 12
у разі страхування 

через лізингову 
компанію

при прямому 
страхуванні

днів днів



Частота страхових подій за договорами КАСКО
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48,6% 82,2%
у разі страхування 

через лізингову 
компанію

при прямому 
страхуванні



Чому для лізингу потрібне КАСКО
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• Покриття комплексу ризиків: ДТП, стихійне 

лихо, пожежа, падіння предметів, ПДТО, угон

• Середній термін виплати – 5 днів

• Відшкодування БЕЗ амортизаційного зносу по 

відновлювальній вартості

• Виплата в рамках страхової ринкової суми

• Ремонт на спеціалізованих брендованих СТО

• Відшкодування додаткових витрат: евакуація, 

експертиза

• Індивідуальний підхід до врегулювання через 

особистого менеджера

• Покривається лише відповідальність 

перед третіми особами (ДТП)

• Виплата лише постраждалій особі 

• Термін врегулювання – до 90 днів

• Виплата з врахуванням 

амортизаційного зносу

• Ліміт страхової суми – 130 тис. грн.

КАСКО ОСЦПВ



Чому варто страхуватися через лізингову компанію  
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Лізингооодержувач не відволікає власний ресурс для укладання договору 
страхування

Кращі умови страхування за кращу ціну для лізингової компанії як гуртового 
покупця

При настанні страхового випадку обов'язки щодо збиранню документів і 
організації ремонту покладаються на лізингову компанію, яка в окремих 
випадках надає підмінний авто, і безпосередньо зацікавлена в швидкому та 
якісному ремонті

Контроль з боку лізингової компанії за якістю та термінами ремонту
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