Голосіївський районний суд м. Києва
вул. Полковника Потєхіна, 14-а,
м. Київ, 03127
Позивач: ОСОБА_1
вул. ___, 19/14, кв. 236 м. Київ, 03189
номер засобу зв'язку: тел. (___) ___-24-65
email: ____@gmail.com
Представник Позивача:
(договір про надання
правової допомоги
від 20.01.2016 № 01/01Р)

Адвокат, Ішутко Сергій Юрійович
просп. Голосіївський, 46/1, м. Київ, 03039
номер засобу зв'язку: тел. (068) 353-81-41
email: isu1@ukr.net

Відповідач: Фізична особа-підприємець
ОСОБА_2
іпн _______
вул. ______, буд. 79, кв. 2,
м. Миколаїв, 54050
номер засобу зв'язку: тел: (___) ___-57-58
Ціна позову: 192308,992 грн.
Судовий збір: 1923,09 грн. - сплачено.
ПОЗОВНА ЗАЯВА
Між ОСОБА_1 (далі – Позивач) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_2 (далі –
Відповідач) (далі разом – Сторони, а окремо – Сторона) 05.01.2015 укладено договір № 217
(далі – Договір), відповідно до якого Відповідач взяв на себе зобов’язання у визначений
договором строк виконати роботи та надати послуги пов’язані з ремонтом в квартирі
Позивача.
Щодо підсудності спору Голосіївському районному суду м. Києва.
Частиною восьмою статті 110 Цивільного процесуального кодексу України (далі –
ЦПК України) передбачено, що позови, що виникають з договорів, у яких зазначено місце
виконання або виконувати які через їх особливість можна тільки в певному місці,
можуть пред'являтися також за місцем виконання цих договорів.
Оскільки роботи згідно Договору виконувались у кв. 236 по вул. ____, 19/14 у
Голосіївському районі міста Києва, даний позов відповідно до ч. 8 ст. 110 ЦПК України
подається до Голосіївського районного суду м. Києва.
Щодо підстав звернення до суду, необхідно зазначити наступне.
Відповідно до п. 1.2 Договору загальний об’єм робіт, послуг визначений в Додатку 1
до Договору.
Слід звернути увагу, що Додатком 1 визначено також і вартість робіт та послуг, яка
складає 99890 грн.
При цьому Сторони у ході виконання Договору уклали додатково Додатки 2, 3, 4
та 5, якими збільшено об’єм та вартість робіт та послуг по Договору.
Так, згідно додатків вартість Договору загалом збільшено на 35660 грн. (20110 грн.
Додаток 2 + 2650 грн. Додаток 3 + 6000 грн. Додаток 4 + 6900 грн. Додаток 5).
Таким чином загальна вартість робіт, послуг за Договором становить
135550 грн.
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Пунктом 1.2 Договору також визначено, що строк виконання робіт, послуг за
Договором становить 60 календарних днів з дати передачі коштів Відповідачу.
Винятком є роботи та послуги, що визначені у Додатку 4 де строки виконання робіт розділено
на 1-й етап з 30.07.2015 по 07.08.2015 та 2-й етап з 17.08.2015 по 24.08.2015.
Згідно п. 3.3 Договору Відповідач зобов’язаний, зокрема:
-

-

-

Протягом трьох робочих днів із дня отримання письмового запиту Позивача
надавати йому письмові пояснення про виконання робіт, а також надавати усні
пояснення про виконання робіт (п.п. 3.3.4);
Вести електронну узгоджену із Позивачем звітність виконуваних та планових
робіт, надавати фотографії поточних робіт за вимогою Позивача (п.п. 3.3.5);
Виконати всі роботи в об’ємах та строки, визначені даним Договором та здати
роботи Позивачу у стані, дозволяючому нормальну експлуатацію результату робіт
(п.п. 3.3.8);
Виконувати роботи, закупівлю необхідного матеріалу для виконання робіт за
кошти Позивача (п.п.3.3.11).

Однак, Відповідач не забезпечив належне виконання взятих на себе зобов’язань,
що підтверджується наступним.
По-перше, починаючи з вересня 2015 року Відповідач в порушення п. 3.3.5 Договору
не веде електронну узгоджену із Позивачем звітність виконуваних та планових робіт.
По-друге, в порушення п. 1.2, п.п. 3.3.8 Договору та п. 3 Додатку 4 Відповідач не
забезпечив виконання взятих на себе зобов’язань у встановлені строки, що підтверджується
Актом приймання-передачі робіт (наданих послуг) № 0001 від 29.12.2015, в якому сторонами
зафіксовано невиконання деяких робіт, що були передбачені Договором.
Відповідно до п. 6.1 Договору приймання кожного етапу робіт або кінцевого
результату Робіт підтверджується підписаними Сторонами Акту виконаних робіт. Обов’язок
складення та надання Позивачу Акту відповідно до п. 6.1.1 покладено на Відповідача.
Належне виконання обов’язків Позивача щодо передоплати та оплати робіт,
послуг за Договором підтверджуються розписками про отримання коштів Відповідачем
від 27.12.2014, 24.01.2015, 05.02.2015, 14.03.2015, 28.07.2015 та 08.09.2015 (копії додаються).
В свою чергу, враховуючи строк 60 календарних днів (п. 1.2 Договору) для робіт
зазначених в додатках 1, 2 та 5, та 07.08.2015 для робіт вказаних в Додатку 4, Відповідачем
допущено прострочення виконання зобов’язання по Додатку 1 на 261 календарних дні
(12.04.2015 по 29.12.2015), Додатку 2 на 308 календарних дні (24.02.2015 по 29.12.2015),
Додатку 4 на 144 календарних дні (07.08.2015 по 29.12.2015) та Додатку 5 на 51
календарних дні (08.11.2015 по 29.12.2015).
Відповідно до п. 7.3 Договору неустойка за Договором складає 10% від вартості робіт
зазначених в п. 1.2 та виплачується тільки на підставі обґрунтованої письмової вимоги
Сторони.
Оскільки в п. 1.2 Договору йдеться про загальний обсяг робіт та послуг, вартість яких
відповідно до п. 5.1 Договору визначена у Додатках, то сума з якої розраховується неустойка
є
сумою
вартості
робіт,
послуг
визначених
у
Додатках
та
складає
135550 грн.
Таким чином Відповідач за неналежне виконання зобов’язань за Договором має
сплатити Позивачу 13555 грн. неустойки (135550*10%=13555).
Крім цього відповідно до п.п. 7.6.1 Договору у разі несвоєчасного виконання робіт
Відповідач зобов’язується виплатити пеню у розмірі 0,5% за день від вартості залишку робіт
за Договором за кожний день прострочки, але не більше 20 %.
В свою чергу відповідно до п. 5.3 Договору оплата за Договором здійснюється в
наступному порядку:

-

-

-
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ділиться на три частини у відсотковому відношенні: 40%, 30%, 30%;
відразу після підписання Сторонами Договору, Позивач здійснює авансовий
платіж, 40 % від вартості усього об’єму робіт, зазначених в п. 5.1 Договору, що
складає суму 31956 грн. (сплачено Позивачем 05.02.2015);
наступна оплата у розмірі 23967 грн. (сплачено Позивачем 14.03.2015),
здійснюється по факту виконання 40 % від загального об’єму робіт зазначених в
п. 1.2, що визначається Управителем;
подальша оплата за даним Договором здійснюється в день підписання Акта
виконаних робіт Сторонами.

Отже, із зазначеного стає зрозумілим, що станом на 14.03.2015 Відповідачем виконано
40 % від загального об’єму робіт.
Виконання інших 60 % до 29.12.2015 Відповідачем у встановленому договором
порядку не підтверджено.
Таким чином, для розрахунку пені береться 60 %, як залишок невиконаних робіт за
Договором, вартість яких складає 81330 грн. (135550 * 60% = 81330), а з 12.04.2015
починається прострочення виконання зобов’язання (60 календарних днів від оплати за
40 % виконаних робіт).
Розрахунок суми пені здійснюється за формулою:
Пеня = С х РП х Д : 100, де
С – вартість невиконаних робіт за період,
РП - розмір пені, зазначеної в договорі,
Д – кількість днів прострочки.
Сума
боргу
(грн)

Період
прострочення

Кількість днів
прострочення

Розмір пені за
кожний день
прострочення

Сума пені за
період
прострочення

81330.0

12.04.2015 29.12.2015

262

0.5 %

106542.30

Оскільки п.п. 7.6.1 Договору передбачено обмеження для нарахування пені у розмірі
20% від загальної вартості договору та складає 27110 грн. (135550 * 20% = 27110), а сума
нарахованої пені значно перевищує обмеження, Відповідач зобов’язаний сплатити
Позивачу за порушення зобов’язань за Договором пеню у розмірі 27110 грн.
Крім цього, Відповідач отримав від Позивача 151643,992 грн. (копії розписок
додаються) на закупівлю матеріалів необхідних для проведення ремонту, однак в порушення
п.п. 3.3.11 Договору до сьогоднішнього дня матеріали (перелік, яких зазначений в таблицях:
«Претензія на підставі фінансового звіту», «Финансовая претензия на основании расписок»
та «Електронна узгоджена із Позивачем звітність виконуваних та планових робіт станом
на вересень 2015 року», що додаються) до квартири Позивача не доставлено.
На неодноразові звернення Позивача (копії електронних листів додаються)
Відповідач належним чином не відреагував.
Відповідно до статті 612 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) боржник
вважається таким, що прострочив, якщо він не приступив до виконання зобов'язання або не
виконав його у строк, встановлений договором або законом.
Боржник, який прострочив виконання зобов'язання, відповідає перед
кредитором за завдані простроченням збитки і за неможливість виконання, що випадково
настала після прострочення.
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Якщо внаслідок прострочення боржника виконання зобов'язання втратило
інтерес для кредитора, він може відмовитися від прийняття виконання і вимагати
відшкодування збитків.
Відповідно до частин 1 – 3 статті 22 ЦК України особа, якій завдано збитків у
результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.
Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також
витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права
(реальні збитки);
2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право
не було порушене (упущена вигода).
Збитки відшкодовуються у повному обсязі, якщо договором або законом не
передбачено відшкодування у меншому або більшому розмірі.
Оскільки, кошти у розмірі 151643,992 грн. передавались Позивачем Відповідачу для
закупівлі матеріалів необхідних для проведення ремонту, які Відповідач в порушення п.п.
3.3.11 Договору до сьогоднішнього дня не закупив та не доставив до квартири Позивача де
здійснюється ремонт та у зв’язку із тим, що Відповідач отримані кошти не повернув,
Позивач вимушений нести додаткові витрати на закупівлю цих матеріалів у розмірі
151643,992 грн., які відповідно до ч. 2 ст. 22 ЦК України є реальними збитками та
відшкодовуються у повному обсязі.
Відповідно до ст. 526 ЦК України зобов'язання має виконуватися належним чином
відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства,
а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших
вимог, що звичайно ставляться.
Пунктами 1, 3 та 4 частини 1 статті 611 ЦК України передбачено, що у разі
порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або
законом, зокрема:
- припинення зобов'язання внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання, якщо
це встановлено договором або законом, або розірвання договору;
- сплата неустойки;
- відшкодування збитків та моральної шкоди.
Статтею 615 ЦК України передбачено, що у разі порушення зобов'язання однією
стороною друга сторона має право частково або в повному обсязі відмовитися від
зобов'язання, якщо це встановлено договором або законом.
Одностороння відмова від зобов'язання не звільняє винну сторону від
відповідальності за порушення зобов'язання.
Внаслідок односторонньої відмови від зобов'язання частково або у повному обсязі
відповідно змінюються умови зобов'язання або воно припиняється.
Відповідно до п.п. 8.3.1 Договору Позивач має право розірвати Договір в
односторонньому порядку у випадках, передбачених п.п. 3.2.3 Договору.
Підпунктом 3.2.3 передбачено, якщо відступлення у роботі від умов Договору або
інші недоліки результату роботи у визначений Позивачем розумний строк не були усунені,
або являються істотними та не можуть бути усунені, Позивач має право відмовитись від
виконання та вимагати відшкодування заподіяних збитків.
У зв’язку із викладеним, керуючись умовами Договору та положеннями ст.ст. 22, 526,
611, 612, 615 ЦК України, Позивач направив на електронну та поштову адресу Відповідача
претензію (копія додається) у якій повідомив про розірвання Договору.
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Слід звернути увагу, що відповідно до п. 8.2 Договору розірвання Договору в
односторонньому порядку здійснюється тільки на підставі письмової вимоги однієї із
Сторін, із дня отримання другою Стороною цієї вимоги.
Пунктом 9.2 Договору передбачено, що претензійні листи відправляються Сторонами
електронним або заказним поштовим відправленням з повідомленням про вручення
останнього адресату за місцезнаходженням Сторін.
Оскільки претензія направлялась в т.ч. і електронною поштою та враховуючи, що на
електронну адресу Позивача не надходила зворотна інформація від серверу електронної
пошти про неможливість доставлення відправленого листа (роздруківка електронного листа
додається), електронний лист вважається доставленим 22.01.2016 року, а відповідно і
Договір вважається розірваним із вказаної дати.
Крім цього у вказаній претензії Позивач вимагав до 29.01.2016 року:
1. повернути Замовнику 151643,992 (сто п’ятдесят одну тисячу шістсот сорок три)
грн. 992 коп, які були передані на закупівлю матеріалів, що на сьогоднішній день
Управителем не доставлені Замовнику;
2. сплатити Замовнику 13555 (тринадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять) грн.
неустойки та пеню у розмірі 27110 (двадцять сім тисяч сто десять) грн.
Відповідно до п. 9.4 Договору строк розгляду претензійного листа складає 3 (три)
календарних дні з дня отримання останнього адресатом, однак на сьогодні Відповідач не
повідомив про результати розгляду претензії та вимог щодо повернення сплачених
коштів, які є реальними збитками Позивача, та сплати неустойки і пені не задовольнив.
Частиною першою статті 623 ЦК України передбачено, що Боржник, який порушив
зобов'язання, має відшкодувати кредиторові завдані цим збитки.
Відповідно до ч. 1 ст. 624 якщо за порушення зобов'язання встановлено неустойку, то
вона підлягає стягненню у повному розмірі, незалежно від відшкодування збитків.
Частинами першою та другою статті 16 ЦК України передбачено, що кожна особа
має право звернутися до суду за захистом свого особистого немайнового або майнового
права та інтересу.
Способами захисту цивільних прав та інтересів, зокрема, можуть бути відшкодування
збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди.
У зв’язку із зазначеним, з метою захисту свого порушеного права, Позивач
вимушений звернутися до суду із даним позовом.
Відповідно до ст. 79 ЦПК України, судові витрати складаються з судового збору та
витрат, пов’язаних з розглядом справи, до яких, зокрема, належать витрати на правову
допомогу.
Частиною першою статті 84 ЦПК України передбачено, що до витрат на правову
допомогу віднесено витрати, пов'язані з оплатою правової допомоги адвоката або іншого
фахівця в галузі права, які несуть сторони, крім випадків надання безоплатної правової
допомоги.
Відповідно до ч. 1 ст. 88 ЦПК України стороні, на користь якої ухвалено рішення, суд
присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.
В зв’язку з укладенням Позивачем договору на правову допомогу (копія додається),
за яким було сплачено адвокату Ішутко Сергію Юрійовичу (копія свідоцтва додається)
кошти в сумі 5 500 грн, (копія квитанції додається), прошу суд вирішити питання щодо
відшкодування Позивачу за рахунок Відповідача витрат пов’язаних з розглядом справи,
зокрема, витрат на правову допомогу.

6
У зв’язку із викладеним, керуючись ст.ст. 3-4, 11, 15, 27-31, 110, 118-120, 122, 214, 215
Цивільного процесуального кодексу України, ст.ст. 16, 22, 526, 611, 612, 615 Цивільного
кодексу України,
ПРОШУ:
1.
Прийняти позовну заяву та відкрити провадження у цивільній справі.
2.
Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (іпн _____) на користь
ОСОБА_1 збитки в розмірі 151643 (сто п’ятдесят одну тисячу шістсот сорок три) грн. 992
коп.;
3.
Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (іпн _____) на користь
ОСОБА_1 неустойку у розмірі 13555 (тринадцять тисяч п’ятсот п’ятдесят п’ять) грн. та пеню
у розмірі 27110 (двадцять сім тисяч сто десять) грн.
4.
Стягнути з Фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (іпн _____) на користь
ОСОБА_1 витрати, пов’язані з розглядом справи, зокрема, судовий збір у розмірі 1923 (одна
тисяча дев’ятсот двадцять три) грн. 09 коп. та витрати на правову допомогу в розмірі 5500
(п’ять тисяч п’ятсот) грн. 00 коп.
5.
На виконання судового рішення видати виконавчий лист
Додатки:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Копія договору від 05.01.2015 № 217 на 3 арк. в 1 прим.;
Копія додатку № 1 до договору від 05.01.2015 № 217 на 2 арк, в 1 прим.;
Копія додатку № 2 до договору від 05.01.2015 № 217 на 1 арк, в 1 прим.;
Копія додатку № 3 до договору від 05.01.2015 № 217 на 1 арк, в 1 прим.;
Копія додатку № 4 до договору від 05.01.2015 № 217 на 1 арк, в 1 прим.;
Копія додатку № 5 до договору від 05.01.2015 № 217 на 1 арк, в 1 прим.;
Копія паспорту ОСОБА_2 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія Акту приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг) від 29.12.2015 № 0001 на
4 арк. в 1 прим.;
Роздруківка електронної звітності Відповідача на 10 арк. в 1 прим.;
Копія претензії від 22.01.2015 на 4 арк. в 1 прим.;
Фінансова претензія з переліком матеріалів на підставі фінансового звіту на 1 арк. в 1 прим.;
Фінансова претензія з переліком матеріалів на підставі розписок на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 27.12.2014 та від 24.01.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 05.02.2015та від 14.03.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 28.07.2015 та від 08.09.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 29.12.2014 та від 03.01.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 21.01.2015 та від 16.02.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 25.02.2015 та від 10.03.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 31.03.2015 та від 11.05.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 21.05.2015 та від 23.05.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 06.06.2015 та від 09.07.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 13.07.2015 та від 12.08.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 04.08.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 12.09.2015 та від 22.09.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 25.09.2015 та від 05.10.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 25.10.2015 та від 30.10.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 05.11.2015 та від 11.11.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Копія розписки від 18.11.2015 та від 22.11.2015 на 1 арк. в 1 прим.;
Роздруківка електронних листів на 4 арк. в 1 прим.;
Роздруківка електронного листа, яким направлено претензію на 1 арк. в 1 прим.
Копія договору про надання правової допомоги на 2 арк. в 1 прим.;
Копія квитанції про оплату правової допомоги на 1 арк. в 1 прим.;
Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю на 1 арк. в 1 прим.
Оригінал квитанції про сплату судового збору на 1 арк. в 1 прим.;
Копія позовної заяви з додатками для відповідача на ___ арк. в 1 прим.

Представник Позивача, адвокат
дог. від 20.01.2016 № 01/01Р

03.02.2016

С.Ю.Ішутко

