ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ
МІЖ
ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ФІНАНСОВА
ЖИТЛОВА КОМПАНІЯ »
ТА
____________________________________________________

м. Київ

№ _______________

“__” __________ 20 __ р.

Приватне акціонерне товариство “Українська фінансова житлова компанія”, (далі —
Сторона 1), в особі ____________________________________________________, що діє на
підставі________________________________
з
однієї
сторони
та
________________________________________, в особі ____________________, (далі –
Сторона 2), що діє на підставі ____________________________________________________ , з
другої сторони,
які далі разом іменуються Сторони, а окремо — Сторона, відповідно до Умов забезпечення
приватним акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” громадян
України житлом, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 року №
856 (далі – Умови), уклали цей Договір про співпрацю (далі — Договір) про наступне:
1. Предмет договору
1.1. З метою реалізації механізму забезпечення громадян України житлом на умовах
фінансового лізингу, Сторони домовились визначити у цьому Договорі умови співпраці, права
та обов’язки кожної із Сторін.
2. Обов’язки та права Сторін
2.1. Сторона 2 зобов’язана:
2.1.1. Самостійно визначати порядок роботи з заявниками та їх обліку для отримання об’єкта
житлової нерухомості згідно Умов.
2.1.2. Здійснювати перевірку заявника на відповідність Умовам.
2.1.3. Визначати можливість та механізм компенсації лізингових платежів, а саме: суми, яка
відшкодовує частину вартості предмету лізингу, що передається у фінансовий лізинг та/або
винагороди за отриманий у лізинг об’єкт житлової нерухомості та джерел, за рахунок яких буде
здійснюватись компенсація, з подальшим укладанням, у разі позитивного рішення, Стороною
1, лізингоодержувачем та Стороною 2 тристороннього договору про компенсацію частини
лізингових платежів.

2.1.4. Забезпечувати огляд об’єкта житлової нерухомості, який на умовах фінансового лізингу
бажає отримати заявник, та підписання акту огляду за формою визначеною Додатком № 1 для
наступної його передачі Стороні 1.
2.1.5. Вести облік заявників (далі - облік).
2.1.6. Забезпечувати заявників консультаціями та документацією з питань, що стосуються
взаємних зобов’язань Сторін.
2.1.7. Після перевірки відповідності заявника вимогам Умов Стороною 2 та наявності повного
пакету документів, передавати їх електронні копії на розгляд Стороні 1. Оригінали документів
надсилаються Стороні 1 у разі повідомлення нею Сторони 2 про прийняття позитивного
рішення.
Заява, що передається після перевірки Стороною 2 Стороні 1 складається за формою
визначеною Стороною 1 (Додаток № 2).
Пакет документів що передається після перевірки Стороною 2 Стороні 1 повинен містити:
- копію паспорта громадянина України;
- копію документа, що засвідчує реєстрацію особи в Державному реєстрі фізичних осіб платників податків (картка платника податків);
- довідки про реєстрацію місця проживання заявника та кожного члена його сім’ї, який
проживає разом з ним;
- копії свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану (про шлюб, розірвання
шлюбу, про народження тощо), інших документів, що підтверджують родинні стосунки (за
наявності);
- довідку з місця роботи про отримання заявником заробітної плати (грошового забезпечення)
за рахунок коштів державного бюджету або місцевих бюджетів протягом попередніх 6-ти
місяців;
- для внутрішньо переміщених осіб - довідка з Єдиної інформаційної бази даних про
внутрішньо переміщених осіб та копію довідки з місця роботи про отримання заявником
заробітної плати (грошового забезпечення) протягом попередніх 6-ти місяців;
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо відомостей про
зареєстровані або відсутність зареєстрованих речових прав на нерухоме майно за Заявником
та членами його сім'ї;
- звіт про оцінку об’єкта житлової нерухомості, здійснену суб’єктом оціночної діяльності з
урахуванням вимог Сторони 1, який повинен містити копії правовстановлюючих документів
на об'єкт житлової нерухомості;
- інші документи на вимогу Сторони 1.
2.1.8. Повідомляти Сторону 1 протягом 3 (трьох) робочих днів у разі зміни реквізитів Сторони
2.
2.1.9. Терміново повідомляти Сторону 1 про обставини щодо змін у статусі Лізингоодержувача,
внаслідок яких Лізингоодержувач перестає відповідати Умовам.
2.1.10. Щокварталу, 10 числа місяця наступного за звітним, Стороні 2 подавати дані щодо
заявників за формою визначеною Стороною 1 (Додаток № 3).

2.2. Сторона 1 зобов'язана:
2.2.1. Протягом 30 календарних днів розглядати отримані документи і повідомляти Сторону 2
про результат розгляду Заяви.
2.2.2. В разі прийняття рішення про відмову Заявнику - повідомляти Стороні 2 про таке рішення
та його причину.
2.2.3. В разі прийняття позитивного рішення:
- придбати предмет договору лізингу у власність для передачі його Заявнику на умовах
фінансового лізингу;
- укласти тристоронній договір про часткову компенсацію (в разі прийняття Стороною 2
відповідного рішення щодо надання такої компенсації);
- укласти договір фінансового лізингу з заявником;
- в строки, в порядку та на умовах, передбачених Договором фінансового лізингу, передати
Стороні 2 копії актів приймання/передачі об’єкта житлової нерухомості.
2.3. В разі прийняття Стороною 2 рішення щодо можливості та умов компенсації частини
лізингових платежів Заявникам, які знаходяться в неї на обліку, відносини сторін
регламентуються окремими тристоронніми договорами про компенсацію частини лізингових
платежів.
2.4. В разі укладання тристороннього договору про компенсацію частини лізингових платежів:
- протягом п’яти робочих днів після укладення договору фінансового лізингу надіслати його
копію Стороні 2;
- надавати на запит Стороні 2 інформацію щодо нарахування, сплати платежів за договором
лізингу та залишку несплаченої вартості предмета договору лізингу в разі необхідності;
- протягом трьох робочих днів з дня виникнення простроченої заборгованості
Лізингоодержувача за договором фінансового лізингу понад 30 днів, повідомити Сторону 2
про наявність такої простроченої заборгованості;
- повідомити Сторону 2 про повне погашення заборгованості лізингоодержувача за договором
фінансового лізингу або про розірвання такого договору протягом 5 (п’яти) робочих днів з
дня настання такої події;
- повідомити Сторону 2 про будь-які зміни до договору фінансового лізингу, з наданням копій
документів що їх підтверджують протягом 3 (трьох) робочих днів з дня їх укладення;
- повідомити Сторону 2 про дострокове розірвання лізингоодержувачем договору фінансового
лізингу протягом 3 (трьох) робочих днів з дня отримання відповідної заяви;
- щомісяця надавати Стороні 2 інформацію про залишок невідшкодованої частини вартості
предмета лізингу та розміри лізингових платежів за договором фінансового лізингу.
3. Відповідальність Сторін
3.1. За невиконання або неналежне виконання своїх обов’язків за цим Договором Сторони
несуть відповідальність відповідно до умов цього Договору та Законодавства.
3.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини.
3.3. Сторона 1 не несе відповідальності перед Стороною 2 за обставини які стали причиною
неукладання договору про компенсацію частини лізингових платежів та/або договору
фінансового лізингу з Лізингоодержувачем .

4. Обставини непереборної сили
4.1. Сторони не несуть відповідальності за неможливість виконання умов цього Договору у разі
настання обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити і які
перешкоджатимуть Сторонам у виконанні своїх зобов’язань за цим Договором.
4.2. Сторона, яка не може виконати умови Договору в зв’язку з настанням обставин
непереборної сили, повинна протягом 7 (семи) календарних днів з дня настання таких обставин
сповістити іншу Сторону про їх настання.
4.3. Початок і період дії обставин непереборної сили підтверджується згідно законодавства.
4.4. До обставин непереборної сили Сторони домовились відносити обставини визначені
Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні».
5. Заключні положення
5.1. Договір набуває чинності з дня його підписання та діє до повного виконання прийнятих на
себе зобов’язань.
5.2. Сторони докладатимуть всіх зусиль для врегулювання будь-яких спорів стосовно даного
Договору шляхом переговорів.
5.3. Будь-яке повідомлення, направлене відповідно до цього Договору, вважається належно
наданим стороні, якщо воно передане особисто, кур’єром, надіслане поштою листом (з описом
вкладення та повідомленням про вручення) за адресою місцезнаходження Сторін або на іншу
адресу, яка визначена Сторонами в Договорі, або засобами системи електронної взаємодії
органів виконавчої влади.
6. Реквізити Сторін
Сторона 1

Сторона 2

Приватне акціонерне товариство

_______________________________

“Українська фінансова житлова компанія”

_______________________________

код ЄДРПОУ 44098710

код ЄДРПОУ ___________________

місцезнаходження: Україна, 01133, місто Київ, місцезнаходження: ______________
бульвар Лесі Українки, будинок 34
банківські реквізити: _______________
банківські реквізити: _______________

Додаток 1
АКТ
огляду об'єкта житлової нерухомості
м. _________

«__»__________20___р.

Цей акт огляду нерухомого майна між Органом забезпечення житлом
__________________________________________________________________________________
(зазначається повна назва ЦОВВ / установи/ організації/ закладу/ органу місцевого самоврядування)

в особі ___________________________________________________________________, що діє на
підставі_____________(далі ОЗЖ), з однієї сторони та _________________________________, що
діє на підставі _________________ в особі ___________________________(далі – Продавець) з
другої сторони, в присутності ________________________________________(далі – Заявник),
разом – Комісія, складений з метою проведення обстеження наступного об'єкту житлової
нерухомості, права власності на який набувається УФЖК для передачі його Заявнику у
фінансовий лізинг.
1. Адреса об'єкта житлової нерухомості: _______________________________________________
__________________________________________________________________________________
(зазначається повна адреса об'єкта житлової нерухомості: поштовий індекс, область, район, населений пункт,

__________________________________________________________________________________
вулиця, будинок корпус, квартира)

2. Коротка характеристика об'єкта житлової нерухомості (квартири):
2.1. Загальні характеристики:
Кількість поверхів в
будинку
Поверх, на якому
розташована квартира
Рік спорудження будинку
або реконструкції
Кількість житлових кімнат
в квартирі (шт.)

Загальна площа квартири, кв.
м
- в т.ч. житлова, кв. м
Висота приміщень квартири, м

2.2. Розподіл площі об'єкта житлової нерухомості:
1 кімната
кв.м Балкон
2 кімната
кв.м Коридор
3 кімната
кв.м Кухня
4 кімната
кв.м Ванна

кв.м Вбиральня
кв.м Комора
кв.м Лоджія
кв.м

2.3. Наявність основних комунікацій та показники лічильників
№
Наявність Показники
№
лічильника
1 Водопостачання
6
Централізова
(холодна вода)
не опалення
2 Водопостачання
7
Автономне
(гаряча вода)
опалення

Наявність

кв.м
кв.м
кв.м

3
4
5

Електроенергія
Газ
Газова колонка

8
9
10

Сигналізація
Каналізація
Ліфт

3. Фотографії житлового будинку та квартири (обовя’зкові: вхідні двері, передпокій, кухня,
санвузол, балкон, кімнати) на ___ сторінках додаються.
4. Умови зберігання об'єкта житлової нерухомості та відповідальні за його зберігання
До підписання акта приймання- передачі нерухомого майна та отримання УФЖК інформаційної
довідки з державного реєстру прав власності на нерухоме майно з Державного реєстру речових
прав, відповідальність за збереження несе Продавець.
Відповідальна особа за об'єкт житлової нерухомості (ПІБ) ________________________________.
5. Висновок комісії по огляду нерухомого майна
В результаті огляду зазначеного об’єкта житлової нерухомості виявлено наступне:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Квартира забезпечена наступним додатковим устаткуванням та обладнанням:
__________________________________________________________________________________
Для проведення огляду нерухомого майна були також надано технічний паспорт на квартиру
(інв. Справа № ____ від __.__.____р.) та додатково наступні документи:
__________________________________________________________________________________
Запропонований до огляду об’єкт житлової нерухомості:
o відповідає вимогам УФЖК до об'єктів житлової нерухомості для передачі їх у фінансовий
лізинг та може бути винесено на розгляд колегіальних органів
o Не відповідає вимогам УФЖК
6. Зазначений акт підписаний Продавцем, Представником ОЗЖ, Заявником у ___(_____)
екземплярах та передається УФЖК для прийняття рішення щодо укладення договору купівлі –
продажу (договору набуття прав власності, тощо) об'єкта житлової нерухомості для передачі
його у фінансовий лізинг.
7. Підписи сторін
від ОЗЖ
________ (_____________)
М.П.

від Продавця
_________ (____________)
М.П.

від Заявника
_________ (____________)

Додаток 2
ЗАЯВА
про набуття права власності на нерухоме майно та
передачу його у фінансовий лізинг
Я, __________________________ , паспорт серія ___ № ______, виданий ____________________ ,
реєстраційний номер облікової картки платника податків:______________________, адреса
реєстрації місцепроживання: ________________________________________________,
прошу набути у власність нерухоме майно (житла) для передачі мені у фінансовий лізинг шляхом
підписання договору фінансового лізингу відповідно до Умов забезпечення приватним
акціонерним товариством “Українська фінансова житлова компанія” громадян України житлом,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 року № 856, що
розташоване за наступною адресою:
______________________________________________________________________________________
(зазначається повна адреса предмета лізингу: поштовий індекс, область, район, населений пункт,

_______________________________________________________________________________
вулиця, будинок корпус, квартира),

вартість нерухомого майна складає __________ (_____________________________________)
гривень, що підтверджується незалежною оцінкою, здійсненою суб'єктом оціночної
діяльності________________________________________ .
Специфікація та технічні характеристики нерухомого майна додаються.
Цією заявою я підтверджую, що при набутті Укрфінжитло права власності на вищезазначене
нерухоме майно я даю згоду на передачу його у фінансовий лізинг шляхом укладання договору
фінансового лізингу з урахуванням Умов забезпечення приватним акціонерним товариством
“Українська фінансова житлова компанія” громадян України житлом, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 04.08.2021 року № 856 на наступних умовах:
-

строк надання житла у фінансовий лізинг : _______ років (до __.___.20__);
відсоткова ставка винагороди за використання фінансового лізингу: _____% річних;
тип відсоткової ставки – фіксована на весь строк договору;
періодичність сплати лізингових платежів : щомісячно;
страхування предмета лізингу здійснюється лізингодавцем;
укладання договорів та сплата житлово-комунальних послуг здійснюється
лізингоодержувачем.

ДОДАТКИ:
 Технічні характеристики та специфікація нерухомого майна;
 копія паспорту та довідки про присвоєння індивідуального податкового номеру;
 копію свідоцтва про шлюб та свідоцтва про народження дитини (дітей);
 документи, необхідні для визначення платоспроможності;
 перелік осіб, які проживатимуть разом з лізингоодержувачем в предметі лізингу;
 анкета-опитувальник клієнта-фізичної особи (відповідно до вимог Законів України «Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,
фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та
«Про персональні дані»).
«___» ___________20__року

__________________________________________________
(вказується підпис та повністю ПІБ фізичної особи-заявника)

Додаток 2.1
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СПЕЦИФІКАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА
ФІЗИЧНА ОСОБА

______
______________________________________________________________
(зазначається повністю прізвище, ім'я та по-батькові фізичної особи заявника)

НАСЕЛЕНИЙ ПУНКТ:__________
АДРЕСА РОЗТАШУВАННЯ ЖИТЛА:

ВУЛИЦЯ/ БУЛЬВАР/ ПРОСПЕКТ/
ІН:_____________________________
БУДИНОК: _________
КВАРТИРА: ___
ПОВЕРХ: _____
КІЛЬКІСТЬ КІМНАТ: ___________

ПРОДАВЕЦЬ ЖИТЛА (зазначається повна
назва та код ЄДРПОУ / ПІБ та номер
облікової картки платника податків - фізичної
особи)

ПАРАМЕТРИ ДОКУМЕНТУ ПРО
РЕЗЕРВУВАННЯ ЖИТЛА
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТА СПЕЦИФІКАЦІЇ
РІК ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
ЗАГАЛЬНА ПЛОЩА КВАРТИРИ, КВ.М
ЖИТЛОВА ПЛОЩА КВАРТИРИ, КВ.М
ВНУТРІШНІ РОБОТИ ТА МАТЕРІАЛИ (вказується оздоблення та матеріали)
ВХІДНІ ДВЕРІ КВАРТИРИ
СТІНИ В КІМНАТАХ КВАРТИРИ
ПІДЛОГА В КІМНАТАХ КВАРТИРИ
БАЛКОНИ І ЛОДЖІЇ
СТІНИ КУХНІ ТА САНІТАРНОЇ ЗОНИ
КВАРТИРИ
ПІДЛОГА КУХНІ ТА САНІТАРНОЇ
ЗОНИ КВАРТИРИ
ОБЛАДНАННЯ (вказується встановлене устаткування, обладнання)
КУХНЯ
САНІТАРНА ЗОНА (САНВУЗОЛ,
ВАННА КІМНАТА)
ВНУТРІШНІ ДВЕРІ
ВІКНА ТА БАЛКОННІ ДВЕРІ
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
КОМУНІКАЦЇ
СИСТЕМА ОПАЛЕННЯ
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ В КВАРТИРІ
СИСТЕМА ВОДОПОСТАЧАННЯ
КВАРТИРИ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ, ІНТЕРНЕТ
ОБСЛУГОВУЮЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

Підпис Продавця житла

_________________

/І.Б. Прізвище/

Додаток 2.2

АНКЕТА КЛІЄНТА
(відмітити потрібне " х " в ячейках, які виділені сірим кольором)

1. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
Прізвище

Ім'я

По батькові
Місце реєстрації
Адреса фактичного проживання
Серія:
Ким виданий:
Ідентифікаційний номер

Паспортні дані

Сімейний стан

№:

E-Mail:
місяць

день

жіноча

Робочий:

Мобільний:

Дата
народження

чоловіча

розлучений(а)

неодружений(а)

одружений (одружена)

Домашній:

Зв`язок

Стать

Дата видачі:

місце народження

рік

Назва організації
Посада
Інформація про Сфера діяльності
зайнятість
Попередне місце роботи
(місце роботи)
Посада

Кількість місяців на даній посаді

Кількість місяців на даній посаді

Загальний стаж роботи
Неповнолітні діти
Інформація про
дітей та
утриманців

Кіл-ть

Вік

місяців
Повнолітні діти
Кіл-ть

1

Утриманці

Вік

Кіл-ть

1

1
2

Вік

2

2

3

3

3

більше

більше

більше

Співвласники житла, що буде придбано (прізвище та
ініцали)
1
2
3
4
5

2. ФІНАНСОВИЙ СТАН
Інформація про щомісячні видатки

Поточні видатки
(тис.грн.)

Майбутні видатки
(тис. грн.)

Видатки на утриманців та членів родини
Комунальні платежі
Аліменти, що сплачуються
Страхування
Плата за навчання
Інші постійні платежі
Усього видатків

Інформація щодо щомісячного доходу
клієнта

Сума (тис. грн.)

Чистий дохід за основним місцем роботи
Дохід за сумісництвом
Дохід у вигляді дивідендів
Дохід у вигляді відсотків
Дохід у вигляді регулярних страхових виплат
Пенсійні виплати та стипендії
Чистий дохід у вигляді орендної плати
Аліменти, що отримуються
Інші доходи
Усього доходу

Додаткова інформація

так/ні

Активи клієнта

Грошові кошти (усього)
Нерухомість, земельні ділянки
Рухоме майно вартістю більше 100 тис. грн.
Участь у статутному капіталі, паї, акції
Надані позики
Інші майнові права та активи
Усього активів
Інформація щодо щомісячного доходу
осіб, що проживають з клієнтом та ведуть
спільне господарство
Чистий дохід за основним місцем роботи
Дохід за сумісництвом
Дохід у вигляді дивідендів
Дохід у вигляді відсотків
Дохід у вигляді регулярних страхових виплат
Пенсійні виплати та стипендії
Чистий дохід у вигляді орендної плати
Аліменти, що отримуються
Інші доходи
Усього доходу

Сума ( тис. грн.)

Сума (тис. грн.)

У разі схвальної відповіді повідомити розмір заборгованості, тис. грн.

Порушення справи про банкрутство
Наявність непогашеної судимості
Наявність прострочених боргових зобовязань
Наявність податкової заборгованості
Наявність заборгованості за ЖКП
Наявність фінансових зобов`язань (позики, кредити)

3. НАЛЕЖНІСТЬ ДО ПУБЛІЧНИХ ОСІБ

Необхідне відмітити

ні

так

У разі внесення змін та/або закінчення строку (припинення) дії, втрати чинності чи визнання недійсними поданих документів та інших змін, в т. ч.
місця проживання (реєстрації та/або фактичного проживання) клієнта та осіб, зазначених у анкеті - зобов’язуюсь протягом 3 (трьох) робочих днів
повідомити про це Українську фінансову житлову компанію та надати документи, що підтверджують ці зміни.
Достовірність наданої інформації – підтверджую, всі вказані відомості є повними, дійсними та правдивими.
Не заперечую щодо збору та перевірки УФЖК зазначеної інформації з інших джерел. Даю згоду на збір, зберігання, використання, обробку та
розповсюдження моїх персональних даних та персональних даних пов’язаних зі мною осіб, відповідно до чинного законодавства.
_ ____________________________________
(П.І.Б.)

________________________________________
(підпис)

«_____»____________________20___р.
(дата заповнення анкети)

«_____»____________________20___р.
(дата отримання анкети)
Прізвище та ініціали уповноваженого працівника, відповідального за
ідентифікацію та вивчення клієнта
Підпис уповноваженого працівника _________________________

Додаток 3
Перелік заявників
що звернулися до Органу забезпечення житлом протягом звітного кварталу
за період з __.__.20__ по __.__.20__р.р. для укладення угод фінансового лізингу
Заявник
Договір про компенсацію частини лізингових платежів
Договір фінансового лізингу
№
ПІБ

ІПН

сфера
діяльності

стаж
роботи на
поточному
місці,
місяців

Вік,
років

сімейний стан
(одружений /
ні)

Заявка

кількість
дітей

дата
подачі в
ОЗЖ

статус
(на розгляді в УФЖК/
позитивне рішення
УФЖК / відмова ОЗЖ/
відмова УФЖК/ угоду
оформлено)

1
2
3
…

_______________________________________
посада уповноваженої особи
Органу забезпечення житлом

ПІБ виконавця __________________
тел _____________________
e-mail _____________________

_________________
підпис

_____________________
ПІБ

причина відмови
на рівні ОЗЖ / УФЖК
(у разі відмови)

