
Суд міста __________________________________ 

Електронна адреса: ___________________________ 

ПОЗИВАЧ: 
ПІБ  ______________________________________ 

Рік народження _____________________________ 

Зареєстрований за адресою: ___________________ 

Паспорт серія _______________________________ 

Адреса для листування: 

___________________________________________ 

тел. ________________________________________ 

ВІДПОВІДАЧ: 

ПІБ  ______________________________________ 

Рік народження _____________________________ 

Зареєстрований за адресою: ___________________ 

Паспорт серія _______________________________ 

РНОКПП: ___________________________________ 

Ціна позову: __________ грн.  

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

Про стягнення боргу за борговою розпискою 

 

Дата _______________ між мною, _____________________________ (далі-Позивач) 

та ________________________________ (далі-Відповідач) був укладений нотаріально 

посвідчений договір позики грошових коштів, який був посвідчений нотаріусом 

____________________________________________ (вищевказаний договір зареєстрований 

в реєстрі за №__________) (копія нотаріально посвідченого договору позики від 

________________ р. додається). 

Відповідно до нотаріально посвідченого договору позики грошових коштів від 

_____________ р., я, ____________________ надаю __________________ суму у розмірі 

________________ (______________________) гривень, 00 копійок. Мною, 

_______________________________, вищезазначену суму грошових коштів було надано в 

борг ______________________, який/яка була зобов`язан/а повернути грошові кошти у 

розмірі _________________ (______________________) гривень, 00 копійок до __________ 

року, що прямо підтверджується нотаріально посвідченим договором позики грошових 

коштів.   

Виходячи з цього, між мною та Відповідачем виникли договірні відносини, 

котрі випливають із вищевказаного договору позики, що відповідно підтверджується 

нотаріально посвідченим договором позики грошових коштів (Додаток 1).  
Відповідач ______________________, своїх зобов`язань не виконал/а, отримані 

грошові кошти в борг від мене, ____________________ не повернул/а та не повертає.  

З ______________________ року до теперішнього часу Відповідач не виходить на 

зв'язок. Я неодноразово звертався до Відповідача, телефонував йому/їй, намагався 

зустрітися з ним/нею, але не у телефонному режимі, не при особистій зустрічі Відповідач 

на зв'язок не виходить та ухиляється від повернення боргу за договором позики. 

Тому я, _______________________, вимушений звернутися з позовною заявою до 

суду про розірвання договору позики та повернення мені боргу відповідно до 

нотаріально посвідченого договору грошових коштів, до відповідача 

___________________. 

 

Щодо правого регулювання відносин, що виникають за борговою розпискою: 



З огляду на ч. 4 статті 209 Цивільного кодексу України, за бажанням фізичної 

або юридичної особи будь-який правочин з її участю може бути нотаріально 

посвідчений. 

Відповідно до ч. 3 статті 640 Цивільного кодексу України, договір, що підлягає 

нотаріальному посвідченню, є укладеним з дня такого посвідчення. 

Статтею 1046 Цивільного кодексу України, встановлено, що 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. 

Ця особливість реальних договорів зазначена в частині другій статті 640 ЦК 

України, за якою якщо відповідно до акта цивільного законодавства для укладення 

договору необхідні також передання майна або вчинення іншої дії, договір є укладеним з 

моменту передання відповідного майна або вчинення певної дії. 

Письмова форма договору позики внаслідок його реального характеру є доказом не 

лише факту укладення договору, а й передачі грошової суми позичальнику. 

Крім того, договір позики в письмовій формі може бути укладений як шляхом 

складання одного документа, так і шляхом обміну листами (частина перша статті 207 ЦК 

України). 

Таким чином, розписка про отримання в борг грошових коштів за своєю суттю є 

документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи 

як його укладення, так і умови договору, а також засвідчує отримання боржником від 

кредитора певної грошової суми або речей, а отже розписка є не лише фактом укладення 

договору, а й фактом передачі позикодавцем грошової суми позичальнику. Таким чином, 

власноручно написана відповідачем розписка є правочином, укладеним в письмовій 

формі, який має ознаки договору позики, так як відображає вже вчинену дію щодо 

отримання грошових коштів. 

Крім того, також слід зазначити, що за змістом частин 1, 2 статті 207 і частини другої 

статті 1047 ЦК України дотримання письмової форми договору позики має місце у тому 

разі, якщо на підтвердження укладення договору представлена розписка або інший 

письмовий документ, підписаний позичальником, з якого вбачається як сам факт 

отримання позичальником певної грошової суми в борг (тобто із зобов'язанням її 

повернення), так і дати її отримання. 

Аналогічний правовий висновок міститься і в постанові Верховного Суду України від 18 

вересня 2013 року (№6-63цс13) та в постанові Верховного Суду України від 24 лютого 2016 

року (№6-50цс16), які відповідно до вимог ст. 360-7 ЦПК України є обов'язковою для усіх судів 

України. 

Зокрема, Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних 

справах 18 вересня 2013 року розглянув справу №6-63цс13, предметом якої був спір про 

стягнення боргу за договором позики. При розгляді цієї справи Верховний Суд України 

зробив правовий висновок про те, що письмова форма договору позики внаслідок його 

реального характеру є доказом не лише факту укладення договору, але й факту передачі 

грошової суми позичальнику. Договір позики є двостороннім правочином, а також він є 

одностороннім договором, оскільки після укладення цього договору всі обов'язки за 

договором позики, у тому числі повернення предмета позики або рівної кількості речей 

того ж роду та такої ж якості, несе позичальник, а позикодавець набуває за цим договором 

тільки права. За своєю суттю розписка про отримання в борг грошових коштів є 

документом, який видається боржником кредитору за договором позики, підтверджуючи 

як його укладення, так і умови договору, а також засвідчуючи отримання боржником від 

кредитора певної грошової суми або речей. Досліджуючи боргові розписки чи договори 

позики, суди повинні виявляти справжню правову природу укладеного договору, 
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