Порядок оформлення лізингових угод на придбання рухомого майна в ОТП Лізинг.
1. Затвердження Ліміту фінансування.
2. Підготовка та підписання Договірної бази:
a. Договір купівлі-продажу (надалі по тексту «ДКП»):
- проект договору генерується ОТП Лізинг/ або ПОстачальником згідно стандартного
шаблону або за формою, узгодженою з деякими окремими Постачальниками;
- проект ДКП направляється відповідальним співробітником ОТП Лізинг засобами
електронної пошти на адресу Постачальника та Лізингоодержувача;
- Постачальник та Лізингоодержувач підписують та ставлять печатку на ДКП, роблять скан
копію та направляють на електронну адресу відповідального представника ОТП Лізинг.
- оригінал ДКП підписується в 4-х екземплярах Постачальником та Лізингоодержувачем
(черговість підписання та передачі між сторонами встановлюється індивідуально в
залежності від місцезнаходження сторін), та направляються Новою Поштою на адресу ОТП
Лізинг – 08129, Київська обл., с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Озерна, 5.
b. Договір фінансового лізингу (надалі по тексту «ДФЛ»):
- проект договору генерується ОТП Лізинг згідно стандартного шаблону;
- проект ДФЛ направляється відповідальним співробітником ОТП Лізинг засобами
електронної пошти на адресу Лізингоодержувача в форматі PDF;
- Лізингоодержувач підписує та ставить печатку на ДФЛ, робить скан копію та направляє на
електронну адресу відповідального представника ОТП Лізинг
- оригінал ДФЛ підписується в 3-х екземплярах Лізингоодержувачем та направляються
Новою Поштою на адресу ОТП Лізинг.
- у випадку необхідності Лізингоотримувач має надати Протокол рішення ЗЗУ про
підписання ДКП та ДФР, та довіреність на підписанта (у випадку необхідності).
3. ОТП Лізинг після отримання скан копій ДКП та ДФЛ виставляє Лізингоодержувачу
рахунки на сплату комісії за організацію лізингу та на сплату авансового платежу. Після
отримання авансового платежу ОТП Лізинг перераховує авансовий платіж на користь
Постачальника.
4. Відвантаження (передача) об’єкту лізингу (надалі по тексту – «Актив»):
a. Співробітник ОТП Лізинг надає Постачальнику довіреність но ТМЦ.
b. Постачальник готує пакет документів, необхідний для реєстрації/
перереєстрації Активу, а саме (спочатку надсилаю відповідальному
співробітнику ОТП Лізинг скан копії, !!! але на дату відвантаження у ОТП
Лізинг мають бути всі оригінали документів – ДКП, ДФЛ, анкета-опитувальник,
протокол рішення ЗЗУ, довіреність, реєстраційні документи, тощо):
i. Для агро техніки та обладнання:
- акт прийому-передачі;
рахунок-фактура;
- видаткова накладна;
- вантажна митна декларація (копія, завірена належним чином);
- сертифікати (копія, завірена належним чином)
- комплект фотографій для реєстрації, тощо.
ii. Для ТЗ (транспортних засобів – вантажні авто та причепи):
- акт прийому-передачі;
рахунок-фактура;
- вантажна митна декларація (копія, завірена належним чином);
- видаткова накладна;
- акт приймання-передачі;
- копію сертифікату відповідності;
- паспорт на Товар;
- транзитний номер, тощо.

c. ОТП Лізинг готує Акти приймання-передачі до ДКП та ДФЛ датою передачі
Активу (для ТЗ лише після державної реєстрації). Акти мають бути підписані та
надані скан копії в день передачі Активу. Оригінали мають бути направлені Новою
Поштою на адресу ОТП Лізинг.
d. Здійснення реєстрації Активу:
i. для агро Активів: реєстрація відбувається силами ОТП Лізинг після (постфактум) передачі активу Лізингоодержувачу.
ii. для ТЗ: реєстрація відбувається силами ОТП Лізинг в день передачі активу
Лізингоодержувачу, але в будь-якому разі після отримання всіх документів
від Постачальника:
* Для нового ТЗ – реєстрація відбувається Сервісному центрі МВС в м.
Києві;
* Для б/в ТС – реєстрація відбувається аналогічно як і новий ТЗ, але з
обов’язковим наданням ТЗ для експертного огляду в місце реєстрації
силами Постачальника.
Альтернативно: реєстрацію може бути здійснено за місцем знаходження
Постачальника/ Лізингоодержувача, але за умови заздалегідь (мін за 1
тиждень) узгодженої дати реєстрації та надання ТЗ для експертного огляду в
місце реєстрації силами Постачальника.
5. Повна оплата Активу Постачальнику здійснюється після передачі Активу
Лізингоодержувачу.

Додаток

Документи необхідні для роботи з Сервісними Центрами
МВС України.
Первинна реєстрація транспортних засобів ввезених з за кордону, нові:
1. Акт огляду реалізованого транспортного засобу, оригінал
2. Договір купівлі продажу, оригінал.
3. Акт приймання передачі до договору купівлі продажу, оригінал.
4. Додаткова угода про зміну вартості авто, оригінал. Лише для легкових авто! Якщо це
передбаченно ДКП.
5. Вантажно-Митна Декларація - нове авто, завірена мокрою печаткою дилера або
імпортера. !Не вимагається, якщо номер ВМД прописані в акті огляду реалізованого
транспортного засобу!
6. Сертифікат відповідності на транспортний засіб, оригінал.
7. Сертифікат типу, копія завірена печаткою, якщо в сертифікаті відповідності є посилання на
сертифікат типу.
8. Дилерська угода (копія завірена мокрою печаткою).
9. Акт приймання передач між імпортером та дилером, оригінал.
10. Транзитні номерні знаки.
11. Фото транспортного засобу.
а) загальний вигляд авто (з 4 сторін)
б)номер кузова, шасі (для вантажних авто) вибитий на металі
в) дублююча табличка (несе інформацію, щодо повної маси, власної маси, дублює номер
шасі або кузова).
г) загальний вигляд двигуна.
д) салон зі сторони водія.

Первинна реєстрація транспортних засобів виробництво Україна та країн
СНД, нові:
1. Акт огляду реалізованого транспортного засобу, оригінал
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Договір купівлі продажу, оригінал.
Акт приймання передачі до договору купівлі продажу, оригінал.
Додаткова угода про зміну вартості авто, оригінал. Лише для легкових авто!
Акт приймання передачі додаток №6, оригінал.
Сертифікат відповідності на транспортний засіб, оригінал.
Сертифікат типу, копія завірена печаткою, якщо в сертифікаті відповідності є посилання на
сертифікат типу.
Дилерська угода (копія завірена мокрою печаткою).
Акт приймання передач між імпортером та дилером, оригінал.
Транзитні номерні знаки.
Фото транспортного засобу.
а) загальний вигляд авто (з 4 сторін)
б)номер кузова, шасі (для вантажних авто) вибитий на металі
в) дублююча табличка (несе інформацію, щодо повної маси, власної маси, дублює номер
шасі або кузова).
г) загальний вигляд двигуна.
д) салон зі сторони водія.

Первинна реєстрація транспортних засобів, ОТП Лізинг ввезли з за кордону:
1.
2.
3.
4.
5.

БРИФ оригінал.
Вантажно-Митна Декларація, завірена мокрою печаткою дилера або імпортера.
Сертифікат відповідності на транспортний засіб, оригінал.
Сертифікат типу, копія завірена печаткою.
Фото транспортного засобу.
а) загальний вигляд авто (з 4 сторін)
б)номер кузова, шасі (для вантажних авто) вибитий на металі
в) дублююча табличка (несе інформацію, щодо повної маси, власної маси, дублює номер
шасі або кузова).
г) загальний вигляд двигуна.
д) салон зі сторони водія.

Реєстрація транспортного засобу, (Leaseback), вторинна реєстрація.
Документи необхідні від продавця (має надати на момент перереєстрації в сервісному
центрі МВС України) :
1. Свідоцтво про реєстрацію.
2. Автомобіль має бути наданий на огляд до сервісного центру МВС України не момент
перереєстрації.
3. Заява встановленого зразку.
4. Довідка з військкомату.
5. Наказ на відповідального.
6. Довіреність, оригінал
7. Балансова довідка, оригінал
8. Наказ на продаж транспортного засобу.
9. Пакет статутних документів, копії завірені печаткою.
10. Копію паспорта відповідального.
11. Фото транспортного засобу.
а) загальний вигляд авто (з 4 сторін)
б)номер кузова, шасі (для вантажних авто) вибитий на металі
в) дублююча табличка (несе інформацію, щодо повної маси, власної маси, дублює номер
шасі або кузова).
г) загальний вигляд двигуна.
д) салон зі сторони водія.

Постановка на облік транспортних засобів, що були переобладнанні:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Акт огляду реалізованого транспортного засобу, оригінал
Договір купівлі продажу, оригінал.
Акт приймання передачі до договору купівлі продажу, оригінал.
Додаткова угода про зміну вартості авто, оригінал. Лише для легкових авто! Якщо це
передбачено ДКП.
Акт приймання – передачі додаток №6 (для авто, виготовлених в Україні або країн СНД),
виробник – дилер, оригінал
Вантажно-Митна Декларація на шасі - (для авто ввезених з за кордону), завірена мокрою
печаткою дилера або імпортера.
Свідоцтво на дозвіл про переобладнання транспортного засобу, якщо було переобладнано
ТЗ.
Акт технічної експертизи транспортного засобу, якщо було переобладнано ТЗ.

9. Висновок науково технічної експертизи, якщо було переобладнано ТЗ.
10. Сертифікат відповідності на транспортний засіб, на не завершений транспортний засіб,
оригінал.
11. Сертифікат типу, копія завірена печаткою.
12. Сертифікат відповідності, на завершений транспортний засіб. оригінал.
13. Акт приймання передач між замовником на переобладнання та виконавцем. Оригінал.
14. Договір на переобладнання (виготовлення нового транспортного засобу),копія завірена
мокрою печаткою.
15. Дилерська угода, копія завірена мокрою печаткою.
16. Акт приймання передач, між дилером та імпортером, оригінал.
17. Транзитні номерні знаки.
18. Фото транспортного засобу.
а) загальний вигляд авто (з 4 сторін)
б)номер кузова, шасі (для вантажних авто) вибитий на металі
в) дублююча табличка (несе інформацію, щодо повної маси, власної маси, дублює номер
шасі або кузова).
г) загальний вигляд двигуна.
д) салон зі сторони водія.

Перереєстрація транспортного засобу в зв’язку із встановлення ГБО
(газобалонного обладнання):
Документи на ГБО:
1. Свідоцтво про погодження конструкції транспортного засобу щодо забезпечення безпеки
дорожнього руху, оригінал.
2. Акт приймання передачі, оригінал.
3. Акт технічної експертизи, оригінал.
4. Сертифікат відповідності.

Документи необхідні для роботи з реєстраційними
центрами: Держпродспоживслужби.
Реєстрація техніки в Держпродспоживслужби, нова, ввезена з за кордону
«торгуюча організація» перебуває на обліку в Держпродспоживслужбі:
1. Вантажно-Митна Декларація - (для ввезених з за кордону), мокра печатка митниці, з
позначкою, копія вірна.
2. Сертифікат відповідності та сертифікат затвердження типу оригінал або копія завірена
печаткою торгуючої організації ( на самохідну техніку).
3. Декларація про відповідність (на навісну, причіпну техніку).
4. ДКП, оригінал,
5. Акт приймання-передачі, оригінал.
6. Дилерській договір , копія завірена печаткою.
7. Акт приймання передачі між дилером та імпортером, копія завірена печаткою.
8. Фото техніки:
а) загальний вид з усіх сторін 4 фото
б) Заводський номер

в) Номер двигуна
б) дублююча табличка
г) номер шасі, вибитий на металі.

Реєстрація техніки в Держпродспоживслужби, нова, ввезена з за кордону,
виробництва Україна , «не торгуюча організація» яка не перебуває на
обліку в Держпродспоживслужбі:
1.
2.
3.
4.

Свідоцтво про реєстрацію з відміткою про знято з обліку.
ДКП, оригінал.
Акт к ДКП, оригінал.
Фото техніки:
а) загальний вид з усіх сторін 4 фото
б) Заводський номер
в) Номер двигуна
б) дублююча табличка
г) номер шасі, вибитий на металі

Реєстрація техніки в Держпродспоживслужби, нова, виробництво Україна,
«торгуюча організація» перебуває на обліку в Держпродспоживслужбі:
1. Гербовий акт, оригінал.
2. Сертифікат відповідності та сертифікат затвердження типу оригінал або копія завірена
печаткою торгуючої організації ( на самохідну техніку).
3. Декларація про відповідність (на навісну, причіпну техніку).
4. ДКП, оригінал,
5. Акт приймання-передачі, оригінал
6. Дилерський договір, копія завірена печаткою.
7. Акт приймання передачі, між виробником і дилером, копія завірена печаткою.
8. Транзитні номерні знаки.
9. Фото техніки:
а) загальний вид з усіх сторін 4 фото
б) Заводський номер
в) Номер двигуна
б) дублююча табличка
г) номер шасі, вибитий на металі.

Реєстрація техніки в Держпродспоживслужби, Б/В, ввезена з за кордону,
первинна реєстрація, «торгуюча організація» перебуває на обліку в
Держпродспоживслужбі:
1. Вантажно-Митна Декларація - (для ввезених з за кордону), мокра печатка митниці, з
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

позначкою, копія вірна.
Сертифікат відповідності та сертифікат затвердження типу оригінал або копія завірена
печаткою торгуючої організації ( на самохідну техніку).
Декларація про відповідність (на навісну, причіпну техніку)
ДКП, оригінал,
Акт приймання-передачі, оригінал
Транзитні номерні знаки .
Дилерській договір , копія завірена печаткою.
Акт приймання передачі між дилером та імпортером, копія завірена печаткою.

9. Фото техніки:
а) загальний вид з усіх сторін 4 фото
б) Заводський номер
в) Номер двигуна
б) дублююча табличка
г) номер шасі, вибитий на металі.

Реєстрація техніки в Держпродспоживслужби, Б/В, вторинна реєстрація:
1.
2.
3.
4.
5.

Св.-тво про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку.
Транзитні номерні знаки.
ДКП, оригінал,
Акт приймання-передачі, оригінал
Фото техніки:
а) загальний вид з усіх сторін 4 фото
б) Заводський номер
в) Номер двигуна
б) дублююча табличка
г) номер шасі, вибитий на металі.

Реєстрація техніки в Держпраця (Держгирпромнагляд), нова, ввезена з за
кордону:
1. Вантажно-Митна Декларація - (для ввезених з за кордону), мокра печатка митниці, з
позначкою, копія вірна.
2. ДКП, оригінал.
3. Акт приймання-передачі, оригінал
4. Сертифікат відповідності.
5. Свідоцтво про визнання відповідності,
6. Декларація про відповідність для технологічного транспорту
7. Паспорт на техніку.
8. Інструкція про експлуатацію.
9. Наказ на відповідальну особу за експлуатація даної техніки.
10. Фото техніки:
а) загальний вид з усіх сторін 4 фото
б) Заводський номер
в) Номер двигуна
б) дублююча табличка
г) номер шасі, вибитий на металі.

Реєстрація техніки в Держпраця (Держгирпромнагляд), Б/В:
1. Свідоцтво про реєстрацію з відміткою про зняття з обліку.
2. Паспорт на техніку.
3. ДКП, оригінал.
4. Акт приймання передачі, оригінал.
5. Інструкція про експлуатацію.
6. Наказ на відповідальну особу за експлуатація даної техніки.
7. Акт технічного огляду технологічного транспорту.
8. Фото техніки:
а) загальний вид з усіх сторін 4 фото

б) Заводський номер
в) Номер двигуна
б) дублююча табличка
г) номер шасі, вибитий на металі.

