
 

 

До: 
 

Білоцерківського міськрайонного суду 
Київської області 
09100, Київська область, м. Біла Церква, 
вул. Турчанінова, 7 
 

Позивач: 
 
 
 

Представник позивача: 
 

Бондаренко Олександр  Андрійович 
09100, Київська область, м. Біла Церква, 
вул. Озерна, 23 
 
Коломієць Василь Володимирович 
02225, м. Київ, 
вул. Радунська, 12, кв. 99 
 

Відповідач: 
 
 
 
 
 
 

Бойко Олександр Іванович 
09100, Київська область, м. Біла Церква, 
вул. Антоновича, 78, кв. 11 
 
Суддя:  Соколовський В.М. 
Справа №357/2222/16-ц 

 
ЗАЯВА 

про виклик свідків 
 

Ухвалою Білоцерківського міськрайонного суду від 26 вересня 2016 року відкрито 
провадження у цивільній справі №357/2222/16-ц за позовом Бондаренка О.А. до Бойка О. І. про 
стягнення заборгованості за договором позики, визнання договору дійсним та визнання права 
власності на нерухоме майно. 

Підстави позову зводяться до того що, 10 березня 2016 року між Бондаренком О.А. та 
Бойком О. І. було укладено договір позики, за яким позивач передав у власність відповідача 
грошові кошти в розмірі 55 000 грн., а відповідач зобов’язався повернути вказані грошові кошти 
у строк до 10 липня 2016 року. 

На підтвердження укладення вказаного вище договору, відповідачем було представлено 
розписку про одержання ним грошових коштів в розмірі 55 000 грн., а також встановлено 
кінцевий термін повернення до 10 липня 2016 року. 

Проте, відповідач в порушення прийнятих по договору зобов’язань, у строки обумовлені 
договором та розпискою позивачеві позику не повернув. 

З огляду на це Бондаренко О.А. звернувся до суду з вказаним позовом. 
Відповідно, доказуванню підлягають факт укладення договору позики та передача 

грошових коштів. 
Таким чином, Бондаренко О.А. може підтвердити обставини укладення договору позики 

та сам факт передачі грошових коштів. 
Крім того, при укладенні вказаного договору був присутній Климчук Дмитро Іванович, 

який також може підтвердити вказані обставини. 
 



 

 

Відповідно до ч.1 ст.57 ЦПК України, доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких 
суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення 
сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи. Ці дані встановлюються 
на підставі пояснень сторін, третіх осіб, їхніх представників, допитаних як свідків, показань 
свідків, письмових доказів, речових доказів, зокрема звуко- і відеозаписів, висновків експертів. 
(ч.2 ст.57 ЦПК України). 

Згідно з ст.63 ЦПК України, показання свідка- це повідомлення про відомі йому 
обставини, які мають значення для справи. 

За правилом ст.62 ЦПК України, сторони, треті особи та їх представники за їх згодою 
можуть бути допитані як свідки про відомі їм обставини, що мають значення для справи. 

Відповідно до ст.136 ЦПК України, у заяві про виклик свідка зазначаються його ім’я, 
місце проживання (перебування) або місце роботи, обставини, які він може підтвердити. 

Враховуючи, що обставини про які можуть повідомити вищевказані свідки є предметом 
дослідження у вказаній справі, керуючись ст.136 ЦПК України, 

 
 

ПРОШУ: 
 

Викликати в судове засідання та допитати в якості свідків: 
 
1) Бондаренка Олександра Андрійовича (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. 

Озерна, 23). 
2) Климчука Дмитра Івановича (09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Павлюченка, 

17 кв.178). 
 
 
 
 
 

«___»___________2016 р.             Представник за довіреністю 
                  Коломієць В.В. 


