
ДОГОВІР № ________ 
про надання безвідсоткової позики 

 
м. Київ                                                                                                             "____" ____________ 201__ р. 

 
Я ,  Коваль  Анатолій  Анатолійович ,  народився  29  квітня  1969 року у селі 

Степанівка Чемеровецького району Хмельницької області; паспорт серії СН 086683, виданий  
Харківським  РУ ГУ МВС України в місті Києві 02 квітня 1996 року, ідентифікаційний номер 
2532120579, прописаний за адресою: місто Київ, вул. Бажана, будинок 5, квартира 14, іменований 
далі як "Позикодавець", — з однієї сторони, та 

 
я, Ткачов Костянтин Анатолійович,  народився  26  червня  1968 року  у місті Києві; 

паспорт серії ТТ 222538, виданий  Печерським РУ ГУ МВС України в місті Києві 01 квітня 2014 
року, ідентифікаційний номер 2501422535; проживаю за адресою: місто Київ, вул. Івана Кудрі, 
будинок 38, квартира 44, іменований далі як "Позичальник", — з іншої сторони, разом іменовані 
Сторони і окремо – Сторона, уклали цей договір позики (далі – Договір) про наступне. 

 
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Позикодавець передає Позичальнику грошові кошти в порядку та на умовах, встановлених 
Договором, а Позичальник зобов’язується повернути вказані грошові кошти Позикодавцю. 

 
2. СУМА ПОЗИКИ ТА ПРОЦЕНТИ 

2.1. Загальна сума позики за Договором складає 150 000 (сто п’ятдесят тисяч) гривень 00 копійок. 
2.2. Проценти за надання позики та користування позикою не нараховуються та не сплачуються 
Позичальником. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОЗИКИ 
3.1. Позикодавець зобов'язаний передати Позичальникові зазначену в п.2.1 суму в строк до 
22.12.2014. 
3.2. Днем надання позики є день фактичної передачі Позикодавцем грошових коштів Позичальнику. 
Факт передачі Позикодавцем зазначеної суми засвідчується розпискою Позичальника. 
3.3. Позика надається в готівковому вигляді. 

 
4. СТРОК КОРИСТУВАННЯ ПОЗИКОЮ 

4.1. Строк користування позикою складає 31 (тридцять один) календарних днів.  
4.2. Позичальник зобов’язаний повернути позику за цим договором в термін до ___.___ 201__ року. 

 
5. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ СУМИ ПОЗИКИ 

5.1. Позичальник зобов’язаний повернути позику за цим договором в останній день строку, 
встановленого в пункті 4.1 Договору.  
5.2. Позика підлягає поверненню в порядку, передбаченому для її надання. 
5.3. Днем повернення позики вважається день фактичної передачі позики Позикодавцю. Факт 
передачі Позичальником зазначеної суми засвідчується розпискою Позикодавця. 
5.4. Позика може бути повернена Позичальнок достроково. 

 
6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

6.1. Цей договір позики набуває чинності з моменту його підписання уповноваженими 
представниками сторін та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань. 
6.2. Договір укладений у двох примірниках по одному для кожної сторони. 

 
7. ПІДПИСИ СТОРІН 

 
Позикодавець ________________ Коваль  Анатолій  Анатолійович  
                                                      (підпис) 

 
Позичальник _________________ Ткачов Костянтин Анатолійович 
                                                       (підпис) 

 
 

 


