
Печерський районний суд м. Києва 

 

Адреса: м. Київ, вулиця Володимирська, 15, 

01601 

 

Позивач:       Охримець Анатолій Михайлович,  

Адреса місця проживання: 

_______________________________ 

Ідентифікаційний код _____________,  

       Засоби зв’язку: ___________________ 

електронна адреса: ________________ 

 

представник позивача:     адвокат ПІБ 

Ордер серія __________ від_____________ 

Договір про надання правової допомоги  

№ _______ від ______________р. 

Свідоцтво про право на заняття адвокатською  

діяльністю серія № ___________________ від  

_________ р., видане Радою адвокатів _______ 

Адреса: _________________________________ 

електронна адреса:  

____________________________ 

засоби зв`язку: __________________________ 

 

 

Відповідач:  Столипенко Іван Петрович  

Адреса місця проживання (перебування): 

___________________________________ 

Ідентифікаційний код ________________ 

електронна пошта:____________________ 

засоби зв’язку: _______________ 

 

Ціна позову – 657 871,45 грн. 

 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про стягнення заборгованості, процентів за користування позикою, інфляційних втрат та 

3% річних 

 

1) Щодо юрисдикції та територіальної підвідомчості (підсудності) спору 

 

Згідно з ч. 1 ст. 19 Цивільного процесуального кодексу України (надалі - ЦПК України) 

суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи, що виникають з цивільних, 

земельних, трудових, сімейних, житлових та інших правовідносин, крім справ, розгляд яких 

здійснюється в порядку іншого судочинства. 

Відповідно до 1 статті 27 ЦПК України позови до фізичної особи пред’являються в суд 

за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем її проживання або перебування, 

якщо інше не передбачено законом. 

Згідно з ч. 9 ст. 28 ЦПК України позови до відповідача, місце реєстрації проживання або 

перебування якого невідоме, пред’являються за місцезнаходженням майна відповідача чи за 

останнім відомим зареєстрованим його місцем проживання або перебування чи постійного його 

заняття (роботи). 

 

mailto:energostar_kiev@ukr.ua
mailto:oamaksymchuk.cpd@gmail.com


Враховуючи, що відповідачем у даній справі визначено фізичну особу, громадянина 

України, попри зазначення у договорі позики за яким стягується заборгованість адреси: м. Київ, 

вул. Щусєва 11, кв. 202 (Шевченківський район), останнім відомим позивачу встановленим 

місцем знаходження відповідача згідно матеріалів виконавчого провадження є Печерський 

район м. Києва, провулок Виноградний 7/10, кв.15, у відповідності до ст.ст. 19, 27 ЦПК України 

справа підсудна Печерському районному суду м. Києва (копії документів виконавчого 

провадження додаються). 

 

 

2) Щодо змісту позовних вимог  

Відповідно до ст. 15 Цивільного кодексу України (надалі – ЦК України), кожна особа 

має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або 

оспорювання. Кожна особа має право на захист свого інтересу, який не суперечить загальним 

засадам цивільного законодавства. 

Статтею 16 ЦК України визначено, що  кожна особа має право звернутися до суду за 

захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Способами захисту 

цивільних прав та інтересів можуть бути, зокрема, припинення дії, яка порушує право. 

Відповідно до ст. 4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, встановленому цим 

Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, 

свобод чи законних інтересів. У випадках, встановлених законом, до суду можуть звертатися 

органи та особи, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб або 

державних чи суспільних інтересах.  Жодна особа не може бути позбавлена права на участь у 

розгляді своєї справи у визначеному цим Кодексом порядку. 

Згідно статті 5 ЦПК України здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та 

інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у 

спосіб, визначений законом або договором. 

Позивач вважає, що ефективним засобом захисту його порушених прав та охоронюваних 

законом інтересів буде звернення до компетентного суду із позовом про стягнення 

заборгованості за договором позики, стягнення процентів за користування позикою, 

інфляційних втрат та 3% річних. 

 

3) Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги та зазначення 

доказів, що підтверджують вказані обставини, обґрунтовані розрахунки розміру позовних 

вимог 

 

3.1. Щодо стягнення суми основного боргу 

24.02.2003р. між Охримцем Анатолієм Михайловичем (Позикодавець, позивач) та 

Столипенком Іваном Петровичем (Позичальник, відповідач) було укладено договір позики 

(надалі – Договір), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального 

округу Малиновською О.Ю., зареєстрований в реєстрі за № 144. 

 


