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До (назва) суду
адреса:
Позивач: (П.І.Б.),
адреса:_______________________
РНОК ________________________
тел.: _________________________
e-mail: _______________________
Відповідач: (П.І.Б.)
адреса:_________________________
РНОК _________________________
тел.: ___________________________
e-mail: _________________________
Ціна позову:
ПОЗОВНА ЗАЯВА
про розірвання договору купівлі-продажу, стягнення коштів
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(число, місяць, рік) у магазині (назва), який належить Відповідачу,
П.І.Б., я уклав договір купівлі-продажу, за яким мною було сплачено
стовідсоткову передплату панелі на внутрішні броньовані двері, наличник +
розширювач і плінтус до неї, на загальну суму ______________ грн, про що
свідчить ____ № ____ від______. Але товар мені не було поставлено.
На неодноразові письмові звернення з приводу повернення коштів
керівництво магазину відповідало відмовою, аргументуючи це тим, що за
Договором, який було укладено, я зобов’язувався сплатити стовідсоткову
передоплату, але на рахунок Відповідача кошти не надходили. Хоча я свій
обов’язок по сплаті грошових коштів повністю виконав (чек у додатках)
відповідно до Договору купівлі-продажу.
Відповідно до частини другої ст. 651 Цивільного кодексу України (далі ‒
ЦК України) договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на
вимогу однієї із сторін у разі істотного порушення договору другою
стороною та в інших випадках, встановлених договором або законом.
Істотним є таке порушення стороною договору, коли внаслідок завданої цим
шкоди друга сторона значною мірою позбавляється того, на що вона
розраховувала при укладенні договору. У разі відмови продавця передати
проданий товар покупець має право відмовитись від договору купівліпродажу.
Так як продавець не виконує свій обов’язок і не поставляє товар, чим
істотно порушує умови укладеного договору, я хочу розірвати з ним договір
купівлі-продажу і повернути сплачені кошти.
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Крім того, виходячи з встановленого кола суб’єктів правовідносин, я,
(П.І.Б. Позивача), як фізична особа, що замовила продукцію для особистих
побутових потреб, відношуся до такої категорії як споживач.
Відповідач як виконавець у даних правовідносинах протиправно не
виконав зобов’язання, вказані в договорі купівлі-продажу (ст. 614 ЦК
України).
Згідно з п.п. 1, 2 ст. 10 Закону України «Про захист прав споживачів»
споживач має право відмовитися від договору про виконання робіт і
вимагати відшкодування збитків, якщо виконавець своєчасно не приступив
до виконання зобов’язань за договором. Якщо під час виконання робіт стане
очевидним, що їх не буде виконано з вини виконавця згідно з умовами
договору, споживач має право розірвати договір і вимагати відшкодування
збитків.
Відповідно до п.__ даного Договору купівлі-продажу, постачальник
поставляє товар в строк, визначений в специфікації, що починає діяти з
моменту надходження передплати, та повідомляє покупця про надходження
товару на склад постачальника протягом двох днів. Пунктом __ Договору
купівлі-продажу передбачено, що оплата здійснюється в розмірі повної
вартості товару. Днем здійснення платежу вважається день, в який сума, що
підлягає сплаті, надійшла на поточний рахунок постачальника.

