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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:
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ПОЗОВНА ЗАЯВА
про стягнення грошових коштів у зв’язку з невиконанням договірних
зобов’язань
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(число, місяць, рік) я, (П.І.Б. Позивача), надав у борг Відповідачу
(П.І.Б.) грошові кошти у сумі (розмір) гривень.
Для забезпечення виконання договірних відносин і на підтвердження
укладення договору позики Відповідач власноручно написав розписку про те,
що він зобов’язується повернути вказані грошові кошти до (число, місяць,
рік).
Після сплину строку для повернення наданих у борг коштів, а саме
(число, місяць, рік), Відповідач повернути кошти відмовився.
Згідно з частиною першою ст. 1046 Цивільного кодексу України (далі ‒
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.
Відповідно до ст. 1047 ЦК України договір позики укладається у
письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує
встановлений законом розмір неоподатковуваного мінімуму доходів
громадян, а у випадках, коли позикодавцем є юридична особа, ‒ незалежно
від суми. 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.
Згідно з частиною першою ст. 1049 ЦК України позичальник
зобов’язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій
сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого
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самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у
строк і в порядку, що встановлені договором.

