
 

м. Чернігів 27.09.2019 р. 
 

Договір грошової позики № 1 
 

Товариство з обмеженою відповідальністю “Едельвейс” (далі – Позикодавець), в особі директора Коцупатрого 

Олега Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з одної сторони, та фізична особа-підприємець Сидорчук Олександр 

Олексійович, який діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру від 25.09.2019 р. № 145327, ІПН 9569577890 

(далі – Позичальник), з другої сторони (разом – Сторони), уклали цей договір позики (далі – Договір) про наступне. 

1. Предмет договору 

1.1. У порядку та на умовах, які визначені Договором, Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти у розмірі 

40000 грн (Сорок тисяч грн 00 коп.), а Позичальник зобов’язується повернути зазначену суму у термін, встановлений 

п. 2.1. 

1.2. Договір безпроцентний. Сторони дійшли згоди про відсутність процентів, комісій та інших платежів за 

користування позикою. 
 

2. Строк надання позики 

2.1. Позика надається на 24 місяці з моменту отримання Позичальником грошової суми, яка зазначена у п. 1.1 

Договору. Даний термін може бути продовжений за угодою Сторін, яка оформляється додатковою угодою до Договору.  

2.2. Позичальник може повернути позику раніше терміну, вказаного у п. 2.1. 
 

3. Порядок надання позики 

3.1. Позикодавець надає позику одночасно разовим платежем. 

3.2. Грошві кошти за позикою надаються у готівковій формі шляхом видачі з каси Позикодавця з оформленням 

видаткового касового ордера. 

3.3. Видача грошових коштів за позикою Позикодавцем Позичальнику має відбутися у день підписання даного 

Договору.  

3.4. Позичальник складає розписку про отримання грошових коштів у розмірі, який зазначений у п. 1.1 Договору, та 

передає її Позикодавцю.  
 

4. Порядок повернення позики 

4.1. Позичальник зобов’язаний протягом 10 робочих днів з дня закінчення строку, який зазначений у п. 2.1 Договору, 

повернути грошові кошти у сумі, яка вказана у п. 1.1 Договору. 

4.2. Позика повертається у готівковій формі в касу Позикодавця з оформленням прибуткового касового ордера.  
 

5. Відповідальність сторін 

5.1. При порушенні строку повернення позики, який вказаний у п. 4.1 Договору, позичальник сплачує штраф у розмірі 

4000 грн (Чотири тисячі грн 00 коп.), а також пеню у розмірі облікової ставки НБУ від загальної суми позики, 

зазначеної у п. 1.1 Договору, за кожний день прострочення, починаючи з 31-го дня прострочення і закінчуючи днем 

повного повернення позики.  
 

6. Форс-мажор 

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором 

у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували на час укладення Договору і виникли не з волі Сторін 

(пожежа, стихійне лихо, повінь, тривала хвороба Позичальника). 

6.2. У разі виникнення обставин, зазначених у п. 6.1 Договору, зобов’язання за Договором не припиняються, а лише 

відкладаються на час дії таких обставин.  

6.3. Сторони мають письмово повідомити один одну про виникнення обставин, зазначених у п. 6.1 Договору, не 

пізніше 10 календарних днів з їх виникнення. Також під час або по завершенню дії таких обставин мають бути надані 

докази (довідки Торгово-промислової палати, довідка з закладу охорони здоров’я тощо). 
 

7. Вирішення спорів 

7.1. Усі спори, що виникають між Сторонами за Договором, вирішуються шляхом переговорів. Якщо сторони не 

можуть таким чином досягти вирішення спору, то спір вирішується відповідно до чинного законодавства у судовому 

порядку. 
 

8. Дія Договору 

8.1. Договір набуває законної сили з моменту передачі грошових коштів Позикодавцем Позичальнику та 

визначається за датою складання видаткового касового ордера та розписки Позичальником. Строк дії Договору 

вказаний у п. 2.1 Договору.  

8.2. Закінчення строку дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності за порушення умов Договору, які були 

вчинені під час його дії. 

8.3. Договір може бути розірваний за угодою сторін (у письмовій формі).  

8.4. Повернення позики відбувається виключно у грошовій формі без можливості укладання угоди про відступне чи 

про переведення права вимоги. Припинення Позикодавця означає передачу його прав за цим Договором 

правонаступнику. 
 

9. Прикінцеві положення 
9.1. Усі зміни до Договору укладаються виключно у письмовій формі з оформленням додаткової угоди до Договору, 

що є його невід’ємною частиною. 

9.2. Договір укладається у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної зі Сторін.  
 

10. Реквізити та підписи сторін 
Продавець Покупець 

 


