
 

 «____» _____ 20_р. 

До господарського суду Дніпропетровської області 

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600 

 

 

Позивач: ТОВ «________________» 

Адреса: _____________, 

код ЄДРПОУ _____________, 

п/р ______________ у ПАТ «___________», 

МФО _________, код ЄДРПОУ _______ 

Електронна пошта: _______ 

Офіційна електронна адреса: ______ 

Тел.: - __________________ 

 

Відповідач: ТОВ «________________» 

Адреса: _____________, 

код ЄДРПОУ _____________, 

п/р ______________ у ПАТ «___________», 

МФО _________, код ЄДРПОУ _______ 

Електронна пошта: _______ 

Офіційна електронна адреса: ______ 

Тел.: - __________________  

 

Ціна позову:____________ грн. 

  

Позовна заява 

про стягнення заборгованості за договором поставки 

  

 Товариство з обмеженою відповідальністю «______________» звертається до 

Господарського суду Дніпропетровської області з позовною заявою до Товариства з обмеженою 

відповідальністю «______________» про стягнення заборгованості за договором поставки товарів. 

  

 Обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги: 



Між Товариством з обмеженою відповідальністю "____________" (далі у тексті – позивач 

або постачальник) та Товариством з обмеженою відповідальністю "____________"  (далі у тексті – 

відповідач або покупець) «___» ____  20_ р. укладено договір поставки №- __ (далі у тексті - 

договір) на строк дії до «____» _____ 20_р..  

Згідно п. 6.2. договору передбачені умови щодо продовження строку його дії, а саме у 

випадку відсутності у сторін взаємних претензій щодо виконання даного договору на момент 

припинення його дії, дія договору продовжується на наступний календарний рік. 

Отже на момент подання позову строк дії договору не припинений.  

Відповідно до п.1.1. договору постачальник зобов’язався поставити та передати у власність 

покупця товари, а саме молокопродукти в асортименті, які є в наявності у постачальника, а 

покупець зобов’язався  прийняти вказані товари та оплатити їх на умовах даного договору. 

Відповідно до п. 3.1. договору покупець зобов’язався оплатити товар за ціною, яка 

зазначена у супровідному документі обліково-розрахункової документації, в кожному окремому 

випадку здійснення поставки.  

Отже між постачальником та покупцем договору були погодженні всі істотні умови 

договору поставки. 

Відповідно умов п.2.2. договору поставка товару здійснюється постачальником в межах 

наявного у нього асортименту, за попередньою заявкою, яка надається постачальнику покупцем не 

пізніше 17 годин того дня, який передує моменту здійснення поставки. 

Згідно до п.2.2. договору поставка товарів покупцю здійснюється засобами та за рахунок 

постачальника, з 08 год. 00 хв. до 14 год. 00хв., а  моментом здійснення поставки товарів 

постачальником є прийняття їх покупцем з відповідною відміткою в супровідній первинній 

обліково-видатковій документації (товарна накладна, товарно-транспортна накладна тощо). 

На виконання умов укладеного між сторонами договору позивач передав відповідачу 

молокопродукти на загальну суму _________, що підтверджується: 

- видатковою накладною №____ від __ ____ 20_р. на ________ грн.; 

- видатковою накладною №____ від __ ____ 20_р. на ________ грн.; 

- видатковою накладною №____ від __ ____ 20_р. на ________ грн.; 

- видатковою накладною №____ від __ ____ 20_р. на ________ грн.; 

- видатковою накладною №____ від __ ____ 20_р. на ________ грн.; 

- видатковою накладною №____ від __ ____ 20_р. на ________ грн.; 

- видатковою накладною №____ від __ ____ 20_р. на ________ грн.; 

- видатковою накладною №____ від __ ____ 20_р. на ________ грн.; 

- видатковою накладною №____ від __ ____ 20_р. на ________ грн.. 

Таким чином в період з ______20___ року по _____ 20___ року позивач поставив 

відповідачу товар на загальну суму ______грн.  



Відповідно до пункту 3.3 договору покупець зобов’язався провести розрахунок з 

постачальником по передплаті, по факту або через 21 календарний день на умовах, в порядку та 

формах, які не суперечать діючому законодавству та нормативним актам. 

Протягом дії договору відповідач повернув позивачу товар на загальну суму _____ грн. та 

оплатив у сумі ______грн.  

Відповідач не виконав належним чином фінансове зобов’язання за договором, у зв’язку з 

чим у відповідача виникла заборгованість перед позивачем у сумі _______ грн. 

 Правові підстави позову: 

Правочин є правомірним, якщо його недійсність прямо не встановлена законом або якщо 

він не визнаний судом недійсним (стаття 204 Цивільного кодексу України). 

Статтею 628 Цивільного кодексу України визначено зміст договору, який становлять 

умови (пункти), визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обов'язковими 

відповідно до актів цивільного законодавства. 

Статтею 629 Цивільного кодексу України встановлено, що договір є обов’язковими для 

виконання сторонами. 

Договір у встановленому порядку не оспорений, не визнаний недійсним. 

Таким чином, укладений між позивачем та відповідачем договір є дійсним, укладеним 

належним чином та є обов'язковим для виконання сторонами договору. 

За договором поставки одна сторона постачальник зобов'язується передати (поставити) у 

зумовлені строки (строк) другій стороні - покупцеві товар (товари), а покупець зобов'язується 

прийняти вказаний товар (товари) і сплатити за нього певну грошову суму (частина 1 статті 265 

Господарського кодексу України). 

Укладений між сторонами договір за своєю правовою природою є договором поставки. 

Згідно частини 6 статті 265 Господарського кодексу України та частиною 2 статті 712 

Цивільного кодексу України до договору поставки застосовуються загальні положення про 

купівлю-продаж, якщо інше не встановлено договором, законом або не випливає з характеру 

відносин сторін. 

Відносини, що виникли між позивачем та відповідачем на підставі договору поставки, є 

господарськими зобов'язаннями і згідно з приписами статті 193 Господарського кодексу України, 

статей 525, 526 Цивільного кодексу України, 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. Одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна умов не 

допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. 

Частиною 1 статті 656 Цивільного кодексу України визначено, що предметом договору 

купівлі-продажу може бути товар, який є у продавця на момент укладення договору або буде 

створений (придбаний, набутий) продавцем у майбутньому. 

Статтею 662 Цивільного кодексу України визначено, що продавець зобов'язаний передати 

покупцеві товар, визначений договором купівлі-продажу. 



Продавець зобов'язаний передати товар покупцеві у строк, встановлений договором 

купівлі-продажу (стаття 663 Цивільного кодексу України). 

Статтею 625 Цивільного кодексу України боржник не звільняється від відповідальності за 

неможливість виконання ним грошового зобов'язання. Боржник, який прострочив виконання 

грошового зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням 

встановленого індексу інфляції за весь час прострочення, а також три проценти річних від 

простроченої суми, якщо інший розмір процентів не встановлений договором або законом. 

У зв’язку з неналежним виконанням відповідачем взятих на себе зобов’язань позивач 

нарахував відповідачу: 

- пеню за період з ___ ____ 20_р. по ___ ____20_р. у загальному розмірі _______грн.; 

- штраф у розмірі _______грн.; 

- три відсотки річних за період з ___ ____ 20_р. по ___ ____20_р. у загальному розмірі 

____грн. 

Окрім того слід зазначити, що між позивачем та адвокатом ____________ адвокатського 

об’єднання «_____________________»  «__» ____ 20_р. укладено договір про надання правової 

допомоги (далі - договір про надання правової допомоги), предметом якого є зобов'язання 

адвоката надати правову допомогу, в тому числі, за окремими дорученнями клієнта (пункт 1 

договору про надання правової допомоги). 

Пунктом 7 договору про надання правової допомоги закріплено, що на визначення розміру 

гонорару адвоката впливають строки та результати вирішення спірних правовідносин, ступінь 

важкості справи, обсяг правових послуг, необхідних для досягнення бажаного результату та 

належного виконання окремих доручень клієнта. Обсяг правової допомоги враховується при 

визначенні обґрунтованого розміру гонорару. Оплата за надану представником допомогу 

визначається за згодою сторін. 

На підтвердження надання послуг з правової допомоги між адвокатом та позивачем 

складено та підписано акт виконаних робіт №__ від ___ _____ 20_р., яким засвідчено надання 

адвокатом та прийняття позивачем правової допомоги, а саме складання позовної заяви, подання 

документів до господарського суду, представництво інтересів у судовому засіданні та 

консультації.  

За зазначеним договором про надання правової допомоги позивач сплатив адвокату суму 

гонорару у розмірі _____ грн.    

Відповідно до статті 123 Господарського процесуального кодексу України до судових витрат 

крім витрат по сплаті судового збору, пов’язаних з розглядом справи, належать витрати на 

професійну правничу допомогу. 

Згідно зі статтею 126 Господарського процесуального кодексу України витрати, пов'язані з 

правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за 

рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу 

адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами. 

Стосовно доказів, що підтверджують вищенаведені обставини: 

На підтвердження обставин, які наведені у позовній заяві позивач додає до позову 

належним чином завірені копії документів, перелік, яких визначений у додатку до позовної заяви.  



Позивач надав до позовної заяви всі наявні в нього докази, що підтверджують обставини, 

на яких ґрунтуються позовні вимоги. 

Стосовно способу прав позивача: 

Відповідно до ч. 1 ст. 16 ЦК України кожна особа має право звернутися до суду за 

захистом свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. 

Згідно до ч. 2 ст. 16 ЦК України способами захисту цивільних прав та інтересів можуть 

бути: - визнання права; визнання правочину недійсним; припинення дії, яка порушує право; 

відновлення становища, яке існувало до порушення; примусове виконання обов'язку в натурі; 

зміна правовідношення; припинення правовідношення;  відшкодування збитків та інші способи 

відшкодування майнової шкоди; відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 

Оскілки порушення права відповідачем полягає в несплаті коштів в розмірах та у строки 

передбачені договором суборенди не житлового приміщення, то способом захисту є стягнення 

коштів, а саме: 

- примусове виконання обов'язку в натурі; 

- відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди; 

- застосування штрафів.  

 Розрахунок сум, що стягуються за позовною заявою: 

На день подання позовної заяви до суду відповідач повинен сплатити суму заборгованості за 

договором поставки товару в розмірі: - ______ (______) гривень, яка складається із: 

- основної суми заборгованості по сплаті за суборенду в розмірі – _____ (______) гривень: 

- пені,  яка складає в розмірі – _____ (______) гривень, ____, ____ коп.: 

- штрафу,  який складає в розмірі – _____ (______) гривень.  

- інфляційних нарахувань (індексу інфляції) - _____ (______) гривень;,  

- трьох процентів річних від простроченої суми, що складає  - _____ (______) гривень, __ 

коп. 

  Розрахунок заборгованості додається у Додатку № 1 до позовної заяви.  

До подання позовної заяв позивачем не проводились дії щодо вжиття заходів забезпечення 

доказів або позову.   

         На підставі вищевикладеного, керуючись ч.1,ч.2.ст.16, статтями 204, 525, 526, 662, 

663,628,629, ч. 6 ст.265, ч.1 ст.656, ч.2 ст.712 ЦК України, ст. 193 ГК, ст. 4, 5, 7, 8, 11, 20, ч.1 ст. 24, 

ч.1 ст.25, статтями 123, ст.126, 162, 163, 164 ГПК України, 

ПРОСИМО: 

1. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» на користь 

Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» ___________ гривень 

(_________________ грн. ___ коп.) основної заборгованості. 

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» на користь 

Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» _________ грн. (______ грн. __ коп.) 

трьох відсотків річних. 



3. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» на користь 

Товариства з обмеженою відповідальністю «______________» ________ грн. (_______ 00 коп.) 

судового збору та ___________ грн. (________ грн. 00 коп.) витрат на оплату послуг адвоката. 

Додатки: 

1. Квитанція та поштовий опис про надіслання копії позовної заяви відповідачеві. 

2. Попередній (орієнтовний) розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс і які очікує 

понести в зв’язку із розглядом справи. 

3. Підтвердження позивача про те, що ним не подано іншого позову (позовів) до цього 

самого відповідача з тим самим предметом та з тих самих підстав. 

4. Копія договору поставки товару № ____ від ____ 20_ року. 

5. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20_р.  

6. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20_р.  

7. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20_р.  

8. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20_р.  

9. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20_р.  

10. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20_р.  

11. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20_р.  

12. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20_р.  

13. Копія видаткової накладної №____ від __ ____ 20_р.  

14. Копія рахунку на оплату № ____ від ____ 20_ року. 

15. Платіжне доручення № ___ від ___ _____ 20_р. в розмірі ______гривень по сплаті судового 

збору. 

16. Платіжне доручення № ___ від ___ _____ 20_р. в розмірі ______гривень по сплаті адвокату 

гонорару. 

17. Копія договору про надання правової допомоги № ____ від ____ 20_ року. 

18. Копія акту виконаних робіт №__ від ___ _____ 20_р., яким засвідчено надання адвокатом 

та прийняття позивачем правової допомоги. 

 

Директор:  

ТОВ «____________»  

______________   _________________ 

  

Посилання на судове рішення, за яким був підготовлений даний зразок позовної заяви: 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79162587 

http://reyestr.court.gov.ua/Review/79162587

