
Зразок позовної заяви про стягнення заборгованості за договором про надання послуг 

автотранспорту, послуг будівельних машин та механізмів 

 

  

 «____» _____ 201_р. 

 

До Господарського суду м. Києва 

вул. Б. Хмельницького, 44Б, Київ, Київська область, 01030 

 
 

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 про надання послуг автотранспорту, 

послуг будівельних машин та механізмів 

 

  

ТОВ «______________» звертається до Господарського суду м. Києва з 

позовною заявою до ТОВ «______________» про стягнення заборгованості за 

договором про надання послуг автотранспорту, послуг будівельних машин та 

механізмів. 

  

Обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги: 



___ _____ 201_ року між ТОВ «______________» - надалі у позові – «Позивач» 

та Товариством з обмеженою відповідальністю «____________» – надалі у позові – 

«Відповідач» був укладений договір про надання послуг автотранспорту, послуг 

будівельних машин та механізмів № ___________ – надалі у позові – «договір».  

Відповідно до умов п.1.1.,п.1.2.,п.1.3. предмету договору Позивач надав 

Відповідачу авто послуги автотранспорту та будівельних машин, що підтверджується 

Актом виконаних робіт № 78 від ___ _____ 200_ р (копія акту – додається). 

Відповідно складеного та підписаного сторонами договору Акту виконаних 

робіт № 78 від ___ _____ 200_ р, Позивач надав, а Відповідач прийняв послуги з 

залученням бульдозера D-4  – 72 години та  самосвал,  Ford L-9000 – 42 години на 

суму в розмірі  _____грн., __ коп. в тому числі ПДВ в сумі ____ грн.____ коп., що 

разом складає – _____ грн.______ коп.  

Відповідно до умов п. 3.2. договору остаточний розрахунок між сторонами 

здійснюється на основі підписаних Актів виконаних робіт на протязі 30 календарних 

днів після складання та підписання акту виконаних робіт. Таким чином згідно умов 

п.3.2. договору Відповідач зобов’язаний був на протязі 30 календарних днів з 

моменту укладання та підписання Акту виконаних робіт № _ від 30.06.201__р., а саме 

до ___ _____ 200_ р. оплатити на користь Позивача суму в розмірі _____ грн.______ 

коп.  

Відповідачем було частково виконано фінансове зобов’язання щодо сплати за 

договором,  а саме сплачено 01.07.201__р. суму в розмірі –_____ грн.______ коп..; 

02.07.201_р. суму в розмірі _______ грн.; 09.09.201_р. суму в розмірі ___________ 

грн., що складає _____ грн.______ коп.  

 

Отже прострочена заборгованість по сплаті за виконанні роботи складає 

_____ грн.______ коп.  

Відповідачем на ім’я Позивача ___ _____ 200_ р. був наданий гарантійний лист 

№ ______, яким Відповідач запевнив, що до ___ _____ 200_ р здійснить погашення 

простроченої суми у повному обсязі. Однак на день подання позову прострочена 

заборгованість за договором так і не сплачена, чим порушено законні права Позивача.  

 

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. 

Правові підстави позову: 

У відповідності до ст. 526 ЦК України та ч.1 ст. 193 ГК України, господарське 

зобов’язання має виконуватися належним чином відповідно до закону та умов 

договору. 

У відповідності до ч.1 ст. 901 ЦК України, за договором про надання послуг 

одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) 

надати послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної 

діяльності, а замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо 

інше не встановлено договором. 



Крім того, як передбачено ч. 1 ст. 903 ЦК України, якщо договором 

передбачено надання послуг за плату, замовник зобов’язаний оплатити надану йому 

послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені договором. 

Згідно зі ст. 525 Цивільного кодексу України одностороння відмова від 

зобов‘язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не 

встановлено договором або законом. 

Частиною 2 ст. 530 Цивільного кодексу України встановлено, якщо у 

зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає 

виконанню у цей строк (термін). 
 


