
АСОЦІАЦІЯ «УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ЛІЗИНГОДАВЦІВ» (УОЛ) 

єдина професійна cпільнота галузі,  

учасники якої представляють  80% ринку фінансового лізингу України 
 

Хто входить до складу «Українського об’єднання лізингодавців»? 
Це 25 провідних лізингових компаній України, які розділяють європейські цінності та здійснюють свою діяльність 
на засадах Кодексу етики Асоціації. В 2018 році вони передали українському бізнесу в лізинг транспорту та 
обладнання на суму понад 15 млрд грн. 

- Незалежні лізингові компанії 

- Кептивні лізингові компанії 

Серед учасників Асоціації є: 
- Комерційні банки 

- Лізингові компанії – учасники банківських груп 

- Легітимність та надійність компанії 

- Доступність послуги, завдяки гнучкості вимог 

- Гарантія поставки та дотримання термінів 

- Прозорість і зрозумілість договору 

- Супроводження клієнта протягом всього строку 

договору та  готовність до компромісу в усіх 

складних для лізингоотримувача  ситуаціях 

- Трактори, комбайни та іншу сільськогосподарську 

техніку 

- Пасажирські та комерційні авто, в т.ч. і електромобілі 

- Вантажні автомобілі 

- Вагони та інше залізничне обладнання 

- Дорожню та спецтехніку 

- Обладнання для дерево- та металообробки 

- ІТ- та телекомунікаційне та інше інноваційне обладнання 

- Медичне обладнання 

Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців» створена у 2005 році і з того ж часу є членом Федерації 

європейських асоціацій лізингових  компаній - LEASEUROPE. Федерація об’єднує 47 національних Асоціацій 

європейських країн, які представляють інтереси близько півтора тисяч лізингових компаній та охоплюють 92% 

європейського лізингового ринку. 

 

Наші контакти:  
Асоціація «Українське об’єднання лізингодавців»   

Марина Масіч, генеральний директор Асоціації  

+38 044 529 46 90, +38 093 381 51 00 

Залізничне Шосе, 6, Київ, 01103 

www.uul.com.ua     www.facebook.com/leasingUkraine 

Результати роботи Асоціації за I півріччя 2019 року: 

Яку техніку та обладнання надають в лізинг лізингодавці-учасники Асоціації? 

Переваги роботи з лізингодавцями – учасниками Асоціації: 

http://www.uul.com.ua/
http://www.facebook.com/leasingUkraine


ЧЛЕНИ АСОЦІАЦІЇ 

Інформація станом на вересень 2019 

Напрямки роботи: 
- Покращення середовища для надання лізингових послуг 

(інфраструктурного, правового, звичаєвого). 

- Підвищення обізнаності про суть та переваги лізингу. 

- Популяризація кращого досвіду (best practics). 

- Законотворча та нормотворча робота. 

- Захист прав лізингодавців. 

 

 

- Навчання та обмін досвідом всередині 

професійного співтовариства. 

- Статистика та аналіз тенденцій ринку 

- PR та  публічна діяльність. 
- Співпраця з міжнародними організаціями. 

- Робота з законодавчою, виконавчою та судовою гілками влади задля сприйняття та підвищення 

розуміння ролі лізингу в економічних процесах 

 Співпраця з міжнародними організаціями: 
- Членство у Федерації лізингових асоціацій Європи  
   Leaseurope (46 учасників з 33 країн) 
 - участь України в європейській статистиці та доступ  до  
    ексклюзивних даних  щодо розвитку лізингу в Європі, 
 - інформація про новели європейських регуляцій, 
 - можливість обміну досвідом та продуктами, підтримка  
    івентів в Україні,  
- Співпраця ж міжнародними проектами:  
 - Проект USAID  «Трансформація фінансового сектору»  
        на 2016-2020 роки, 
 - TAIEX, IFC, EBRD – періодично. 
- Щорічне представлення українського ринку лізингу в  
  World Leasing Yearbook. 

  PR та публічна  діяльність  
- Міжнародні конференції, круглі столи, прес- 

конференції, брифінги,виступи в пресі, на ТБ 
 - популяризація лізингу, 
 - протидія шахрайству, 
 - дерегуляція, 
 - удосконалення законодавства, 
 - боротьба з неправосудними рішеннями, 
 - запровадження етичних норм на  ринку. 
- Коментарі та публічні виступи, піар-кампанії. 

Довідкова інформація: 
Лізинг – це відносини за якими одна сторона (лізингодавець) передає або зобов'язується передати другій стороні (лізингоодержувачеві) у 

користування майно, що належить лізингодавцю на праві власності і було набуте ним без попередньої домовленості із 

лізингоодержувачем (прямий лізинг), або майно, спеціально придбане лізингодавцем у продавця (постачальника) відповідно до 

встановлених лізингоодержувачем специфікацій та умов (непрямий лізинг), на певний строк і за встановлену плату (лізингові платежі). 

Існує два основнi види лізингу: оперативний та фінансовий лізинг. Фінансовий лізинг — це угода, при якій повна вартість обладнання 

сплачується протягом всього строку лізингу (який законодавчо визначений не менш одного року). Таким чином, фінансовий лізинг, як 

правило, означає придбання обладнання у власність в кінці строку користування таким обладнанням. 

При оперативному лізингу термін договору значно менше строку корисного використання об’єкта лізингу. Після закінчення терміну 

договору об’єкт лізингу або повертається лізингодавцю і може бути переданий в лізинг повторно, або викуповується лізингоодержувачем 

за залишковою вартістю. 


