
____ _________ 2018р. 

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області 

82100, м. Дрогобич, вул. Вийтівська Гора,39 

 

Позивач: 

Житлово-будівельний кооператив 

 «________________» 

ЄДРПОУ _______________ 

Адреса: ______________,  

Електронна пошта: __________ 

                                                         Офіційна електронна адреса: ___________ 

     тел. ___________________ 

  

Представник Позивача:    

 

Адвокат ______________________ 
     Адреса: ___________________ 

     Свідоцтво про право на заняття адвокатською 

діяльністю  

№ _________ від __ __ 200_ року, видано  

     Київської обласної кваліфікаційно- 

 дисциплінарної комісії адвокатури 

     ІПН: ____________ 

     Електронна пошта: _______________ 

     тел. __________________ 

  

Відповідач:     

 

___________________ 

     Адреса: _________________,  

                                                                                 ІПН: _________________ 

     Електронна пошта: ______________ 

                                                         Офіційна електронна адреса: невідома 

     тел. __________________ 

 

Ціна позову:  

71 039, 32  гривень 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про стягнення коштів за договором про виконання робіт 

 

13.06.2017р. між Житлово-будівельним кооперативом «________________» (надалі 

- позивач) та фізичною особою – підприємцем _________________ (надалі –відповідач) 

було укладено договір про виконання робіт за № __________ (надалі – договір).  



За даним договором відповідач зобов’язався за рахунок позивача виконати роботи 

по виготовленню та встановленню метало-пластикових ПВХ конструкцій (вікон) у 

будинку № _____ за адресою м. _____, вулиця вул. ________. Зі свого боку позивач 

зобов’язався оплатити вартість робіт та вартість конструкцій (надалі – виробів).   

Згідно п.2.1. договору загальна вартість договору складає 73814 (сімдесят три 

тисячі вісімсот чотирнадцять) гривень, яку позивач відповідно умов договору 

зобов’язаний був сплатити у три етапи, а саме: 

- передплата у сумі 40 000 грн.; 

- остаток у сумі 33814 грн, який розділений на два платежі. 

Відповідно умов договору позивач 19 червня 2017р. оплатив авансовий платіж на 

користь відповідача у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень, а 05 липня 2017р. оплатив 

частину останнього платежу у сумі 17 000 (сімнадцять тисяч) гривень, що разом складає 

57 000 (п’ятдесят сім тисяч) гривень. Проведені позивачем платежі підтверджується 

копією платіжного доручення №-____ від 19 червня 2017р. на суму 40 000 (сорок тисяч) 

гривень та копією платіжного доручення №-___ від 05 липня 2017 р. на суму 17 000 

(сімнадцять тисяч) гривень, копії яких додаються до позовної заяви.  

Проте до сьогоднішнього дня відповідач не виконав умови договору, а саме не 

виготовив та не встановив вироби у будинку № ___ за адресою м. _____, вулиця вул. 

_______. 

Позивач неодноразово намагався врегулювати питання щодо виконання 

відповідачем договору, але останній ухилявся від його виконання, уникав зустрічі з 

представником позивача, не відповідав на телефонні дзвінки.  

Нещодавно позивачу стало відомо що в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, 19.10.2017р. зареєстровано 

припинення підприємницької діяльності відповідача - ФОП _______________ (номер 

запису: ________________), що підтверджується детальною інформацією про фізичну 

особу із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, роздруківка, якого додається до позовної заяви.  

 


