
Все що виділене курсивом необхідно видалити при заповненні позовної заяви.

Зарічний районний суд     40030, м. Суми,
вул. Академічна, 13

Позивач:
Калач Алла Петрівна
м. Суми, 40000,
вул. Героїв Крут, 12, кв. 65
РНПП - 0000000000
Тел.: +38066000000
Адреса електронної пошти: ааааа@ukr.net

Відповідач:
Забара Андрій Петрович
м. Суми, 40000,
просп. Лушпи, 10, кв. 34
РНПП - 0000000000
Тел.: +380660000000
Адреса електронної пошти: ааааа@ukr.net
                                                                                           
                                                                                            Ціна позову:  178 000, 00 грн

Позовна заява
                                       про стягнення коштів 

02.12.2016 року до мене звернувся відповідач Забара Андрій Петрович з проханням позичити йому 178 000 (сто сімдесят вісім тисяч) гривень. Враховуючи, що я добре знав Відповідача і на той час в мене була така сума грошей, я погодився позичити йому 178 000 гривень, за умови повернення мені зазначеної вище суми до 31.12.2017 року.
Саме на цих умовах ми і уклали договір позики. На підтвердження передачі грошей Відповідач власноруч в присутності двох свідків написав мені розписку і отримав гроші (копія розписки в додається). Все вищенаведене можуть підтвердити свідки Петренко І.В. і Дрозденко В.О., які були присутні під час передачі грошей і написанні розписки.
Однак відповідач свої зобов’язання згідно договору та вказані в борговій розписці строки не виконав. Я неодноразово звертався до нього з вимогою повернути мені гроші, однак Забара А.П. гроші мені не повертає. Це змусило мене звернутися за захистом порушеного права до суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 1046 Цивільного кодексу 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.
Згідно ч. 2 ст. 1047 Цивільного кодексу України 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.
Саме на підтвердження укладання договору позики і передачі грошей за ним і була складена розписка.
Відповідно до статті 1049 Цивільного кодексу України Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві позику (грошові кошти у такій самій сумі або речі, визначені родовими ознаками, у такій самій кількості, такого самого роду та такої самої якості, що були передані йому позикодавцем) у строк та в порядку, що встановлені договором
Стаття 526 Цивільного кодексу України регламентує, що зобов’язання має виконуватись належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог – відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.
Таким чином грошова сума за договором позики підлягає стягненню в судовому порядку.
У відповідності з п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що заходи досудового врегулювання спору не проводилися.
У відповідності із п.10 ч.3 ст.175 ЦПК України підтверджую, що мною не подано іншого позову (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.
Згідно із п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України повідомляю, що понесені мною витрати становлять 1780 грн (оплата судового збору) та 15,00 грн – комісія за послуги банку, що підтверджується квитанцією.
Керуючись вищевикладеним, на під ставі ст. ст. 4, 12, 175, 177 ЦПК України та ст. ст. 15, 16, 526, 1046, 1047, 1049 ЦК України,
ПРОШУ:

	Прийняти позовну заяву до розгляду.

Стягнути з Забари Андрія Петровича на користь Калач Алли Петрівни грошові кошти в сумі 178 000 (сто сімдесят вісім тисяч) гривень.
	Викликати та допитати як свідків:
– Петренко Ірину Василівну, яка проживає за адресою: 40020, м. Суми, вул. Р.Атаманюка, 17, кв. 43.
– Дрозденко Вікторію Олегівну, яка проживає за адресою: 40030, м. Суми, вул. Курська, 55, кв. 4.



Додатки:
	Копія позовної заяви з додатками для Відповідача.

Копія розписки.
	Копія паспорта Калач Алли Петрівни.
	Копія реєстраційного номеру платника податків Калач Алли Петрівни.
	Квитанції про сплату судового збору.


15 травня 2018 року                   «Підпис позивача»                            А.П. Калач




