
Перший договір: 

 

Договір прощення боргу 

за договором позики № _____ від «___» __________ 202___ р. 

м .___________ «___» ________ 202___ р. 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «_________», надалі іменуються 

«Кредитор», в особі директора ______________, який діє на підставі Статуту, з однієї 

сторони та Громадянин України ____________________ (П.І.Б.), надалі іменуються 

"Боржник", з іншої сторони, керуючись ст. 605 Цивільного кодексу України, уклали цю 

Угоду про наступне: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Сторони згодні, що на момент підписання даного Договору відповідно до 

договору позики № ______ від «___» ________ 202__ р. (Додаток № 1) Боржник 

зобов'язаний сплатити Кредитору (вибрати потрібне): 

• суму позики в розмірі __________ (______________) гривень. 

• відсотки за користування сумою позики за ставкою ______________% річних. 

Загальна сума відсотків за період з «___» ________ 202__ р. по «___» __________ 

202__ р становить ___________ (____________) гривень. 

• неустойку (пені) за прострочення виконання зобов'язання по поверненню суми 

позики і відсотків за користування сумою позики в розмірі _________% від суми позики за 

кожен календарний день прострочення. 

За період з «___» ___________ 202___ р по «___» ___________ 202__ р. загальна сума 

неустойки (пені) становить _______________ (________________) гривень. 

• проценти за користування чужими грошовими коштами відповідно до ст. 536 

Цивільного кодексу України. 

За період з «___» ___________ 202__ р. по «___» ___________ 202__ р. загальна сума 

відсотків складає _____________________ (__________________________) гривень. 

Зобов'язання Боржника підтверджені актом звірки взаєморозрахунків від «_____» 

__________ 202____ р № ___ (Додаток № 2). 

1.2. За Договором Кредитор звільняє Боржника від виконання (вибрати потрібне): 

  1. Усіх обов'язків, зазначених в п. 1.1 цього Договору. 

 

Другий договір: 

Договір 

про прощення боргу між фізичними особами 



  

м _____ "___" ______ 202_ р. 

 

Громадянин України ____________________ (П.І.Б.), надалі іменується 

"Позикодавець", з однієї сторони та Громадянин України ________________________ 

(П.І.Б.), надалі іменуються "Позичальник", з іншої сторони, керуючись ст. 605 Цивільного 

кодексу України, уклали даний Договір про наступне: 

1. Відповідно до договору позики від "___" __________ 202__ р. № _____ 

Позичальник отримав позику в сумі ______ (___________) гривень та зобов'язався її 

повернути в термін до _____ _____ 202____ року.  

2. У встановлений термін Позичальник свої зобов'язання не виконав (або виконав 

тільки в частині повернення _______ (___________) гривень). 

3. Позичальник свій борг перед Позикодавцем в сумі ______ (__________) гривень 

визнає повністю. 

4. Разом з тим у зв'язку з _____________________, а також внаслідок фінансових 

труднощів Позичальник не може повернути борг Позикодавцю у встановлений договором 

позики від "___" __________ 202__ р № _____ термін. 

5. У зв'язку з обставинами, викладеними в у пунктах 1 - 4 цього Договору, Сторони 

домовляються про (частковому) прощення боргу Позичальника перед Позикодавцем на 

наступних умовах: 

5.1. Позикодавець звільняє Позичальника від сплати боргу 


