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ЗАТВЕРДЖЕНО  
Протоколом Загальних зборів учасників 
ТОВ «ФК «АТЛАНТІС КАПІТАЛ»  

№ 0109/22 від 01.09.2022 р. 

 

ПРИМІРНИЙ 

ДОГОВІР ПОЗИКИ №_______ 
м. Київ, Україна  «__» _________ 20__ року 

  

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 
«АТЛАНТІС КАПІТАЛ», код ЄДРПОУ 38090415, (ліцензії на провадження господарської діяльності з 

надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на: надання послуг 

з факторингу; надання послуг фінансового лізингу; надання коштів у позику, в тому числі і на умовах 
фінансового кредиту; видані Розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сфері ринків фінансових послуг № 1425 від 27.04.2017 р.), (надалі іменується «Позикодавець»), в особі 

Директора ГНАТИШИНА ВАЛЕНТИНА ІВАНОВИЧА, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та  

 
_______________________________________________________, (надалі іменується «Позичальник») в особі 
 (вказати назву, адресу та реквізити сторони) 

______________________________________________________________________________, що діє на підставі 
 (вказати посаду, прізвище, ім'я, по батькові) 

_______________________________________________________________________________, з іншої сторони, 
 (вказати: статуту, довіреності, положення тощо) 

 

 в подальшому разом іменуються «Сторони», а кожна окремо – «Сторона») уклали цей Договір позики 

(надалі іменується «Договір») про таке. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Позикодавець зобов'язується в порядку та на умовах, визначених цим Договором, чинним 
законодавством України, надати Позичальнику відсоткову позику в сумі, що не перевищує ______________ 

грн. (________________ гривень __ копійок), (далі - «позика»). 

1.2. Позичальник зобов'язується повернути позику у встановлені строки та сплатити відсотки за 
користування нею (далі -  «відсотки»), в порядку та у строки, передбачені Договором. 

1.3. Позика надається для наступних цілей: для використання в господарській діяльності 

Позичальника. 

 

2. СТРОК І ПОРЯДОК НАДАННЯ Й ПОВЕРНЕННЯ ПОЗИКИ ТА СПЛАТИ ВІДСОТКІВ 

2.1. Позикодавець надає Позичальнику позику на строк з __ ___________ 20__ року по __ 

___________ 20__ року. При досягненні сторонами відповідних домовленостей вказаний строк може бути 
продовженим на новий або інший, визначений сторонами термін. 

2.2. Позичальник зобов’язується щомісячно в строк до 15 числа наступного за звітним місяця 

сплачувати відсотки за користування позикою в розмірі __ % (______________ відсотки) річних від суми 
фактично отриманої і неповерненої на дату сплати відсотків суми позики на підставі наданих Позикодавцем 

розрахунків. Позичальник зобов’язується повернути позику в строк, зазначений в п.2.1. Договору і сплатити 

відповідні відсотки за час фактичного користування позикою шляхом перерахування відповідних грошових 

сум на банківський рахунок Позикодавця. Позика та відсотки за її користуванням можуть повертатися 
Позичальником частинами, у встановлений цим Договором строк. 

2.3. Сторони домовились, що перерахування суми позики здійснюється у безготівковій формі шляхом 

перерахування Позикодавцем грошових коштів на рахунок Позичальника, в строк на який надається Позика, 
в межах суми, зазначеної в п.1.1. Договору. Позика може надаватися та повертатися частинами (траншами). 

 

3. УМОВИ ПОЗИКИ 

3.1. Відсоткова ставка, вказана в п. 2.2. цього Договору, при зміні кон'юнктури ринку позикових 
ресурсів може бути змінена виключно за домовленістю Сторін. 

3.2. Нарахування відсотків починається: з дня отримання Позичальником суми позики. 

3.3. Нарахування відсотків закінчується: погашенням основної суми позики. 
3.4. Позичальник вправі достроково повністю або частково повернути позику. У випадку дострокового 

(часткового) повернення позику Позичальник зобов'язаний за два дні попередити про це Позикодавця. При 

цьому одночасно мають бути повернені і відсотки. 
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3.5. Відсотки за користування позикою розраховуються Позикодавцем щомісячно станом на останній 

день місяця.  

3.6. Для здійснення звірки по сумі виданої позики і нарахованим відсоткам та надсилання розрахунку,  
Сторони використовують електронний документообіг, з дотриманням вимог чинного законодавства. 

Розрахунок (а у разі необхідності – акти звірки і т.д.) надсилається Сторонами електронною поштою, з 

обов’язковим подальшим надсиланням Сторонами одна одній оригіналів даних розрахунків, з підписами та 
печатками Сторін. 

3.7. Позикодавець має право перевірити фінансово-господарську діяльність Позичальника та умови 

виконання цього Договору в обсягах фактичного витрачання суми позики в строки один раз в квартал шляхом 

проведення перевірки своїми працівниками чи залученням незалежного аудитора. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ 

4.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (далі - «порушення Договору»), 
Сторона несе відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством України.  

4.1.1. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з 

порушенням умов, визначених змістом цього Договору. 

4.1.2. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу 
чи необережності). 

4.1.3. Сторона вважається не винною і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона 

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.  

 

5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

5.1. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів 
між Сторонами. 

5.2. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому 

порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні 

законодавства. 

 

6. ДІЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та 

його скріплення печатками Сторін.  

6.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 6.1 цього Договору та 

закінчується повним виконанням Позичальником своїх зобов’язань. 
6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, 

яке мало місце під час дії цього Договору.  

6.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним в Україні законодавством, зміни у 

цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до 
цього Договору. 

6.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 

додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або 
у чинному в Україні законодавстві. 

6.6. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством України, цей 

Договір може бути розірваний тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього 

Договору. 
6.7. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами відповідної 

додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій додатковій угоді, цьому Договорі або 

у чинному законодавстві України. 

 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із 
дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, 

визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та 

відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин 

звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.   
7.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні 

договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи 

інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу, але можуть братися до уваги при тлумаченні 
умов цього Договору. 

7.3. Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею у цьому Договорі реквізитів та 

зобов'язується своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення 
несе ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків. 
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7.4. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до 

третіх осіб допускається виключно за умови письмового погодження цього із іншою Стороною. 

7.5. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну 
силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками. 

7.6. Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за 

умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами Сторін та скріплені їх печатками.  
7.7. Підписанням цього Договору, Позичальник підтверджує, що він ознайомлений з нормами ч. 2 

статті 12 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та з 

Правилами надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АТЛАНТІС КАПІТАЛ». 
7.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською 

мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін. 

 

8. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

ПОЗИКОДАВЕЦЬ: 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА 

КОМПАНІЯ «АТЛАНТІС КАПІТАЛ» 

 
Місцезнаходження: _______________________ 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 38090415 

Банківські реквізити: 
IBAN UA________________________________ 

в _____________________, код банку ________ 

Тел.: +_________________ 

 

 

 

Директор __________________ /____________/ 

м.п. 

 

ПОЗИЧАЛЬНИК: 

___________________________ 

 

 

 
Місцезнаходження ( місце реєстрації)___________ 

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ                                

(РНОКПП)__________________________________ 

Банківські реквізити: 

IBAN UA________________________________ 

в _____________________, код банку ________ 

Тел.: +_________________ 

 

 

____________________/__________________/ 
м.п. (у разі наявності) 

 


