
«___» _______ 20_р. 

 

Ірпінський міський суд Київської області 

_____________________________ 

08200, м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7 

 

Позивач:    _______________________ 

     Адреса: ____________________ 

     ІПН: _______________ 

     Електронна пошта: ______________ 

                                                           Офіційна електронна адреса: ___________ 

     тел. +38 (___) ______________ 

 

 

Відповідач:    _______________________ 

     Адреса: ____________________ 

     ІПН: _______________ 

     Електронна пошта: ______________ 

                                                           Офіційна електронна адреса: ___________ 

     тел. +38 (___) ______________ 

 

 

Ціна позову - ______________ грн  

(____________________________) 

 

 

 

Позовна заява 

про стягнення боргу за розпискою 

  

Ціна позову:  103 524,85 грн.  

 

 



Мною, _______________ Андрієм Андрійовичем (надалі – Позивач) 06.09.2016р. було 

надано гр. _________________Денису Ярославовичу (Відповідач за позовом), позику – 

грошові кошти в розмірі 3500 доларів США (три тисячі п’ятсот доларів США) на строк до 

20.09.2016р. 

Зазначені обставини підтверджуються доданою до позовної заяви, складеною 

Відповідачем власноруч та підписаною у присутності двох свідків, розпискою від 06.09.2016 

року, згідно якої, Відповідач зобов’язувався повернути Позивачу позику суми коштів в розмірі 

3500 доларів США до 20.09.2016р. 

На момент подачі позовної заяви, згідно офіційному курсу НБУ 100 доларів США 

становить 26,20 гривень (Роздруківка із офіційного сайту Національного банку України про 

офіційний курс гривні щодо іноземних валют – додається). 

Таким чином сума боргу за розпискою в розмірі 3500 доларів США становить 

91700 (дев’яносто одна тисяча сімсот) гривні. 

Відповідно до ст.ст. 1046, 1047 ЦК України за договором позики одна сторона 

(позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) грошові кошти або інші 

речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві 

таку ж суму грошових коштів (суму позики) або таку ж кількість речей того ж роду та такої ж 

якості. Договір позики є укладеним з моменту передання грошей або інших речей, визначених 

родовими ознаками. На підтвердження укладення договору позики та його умов може бути 

представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому 

позикодавцем визначеної грошової суми або визначеної кількості речей. 

Частиною 1 статті 1049 діючого Цивільного кодексу України, передбачено, що 

Позичальник зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій 

сумі, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором.  

До сьогоднішнього часу Відповідач ухиляється від повернення суми боргу, чим 

порушив взяті на себе зобов’язання. 

Відповідно до статей 525 та 526 Цивільного кодексу України зобов’язання мають 

виконуватися належним чином відповідно до умов позики та Цивільного кодексу, інших актів 

цивільного законодавства, а при відсутності таких умов та вимог відповідно до звичаїв 

ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться. Одностороння відмова від 

зобов’язання або одностороння зміна його умов не допускається. 

Згідно зі ст. 610 Цивільного кодексу України порушенням зобов'язання є його 

невиконання або виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання (неналежне 

виконання). 
 


