
До: Рівненського міського суду
(поштовий індекс, адреса, телефон, е-пошта)

У справі №000000000 за позовом Симоненка В. П. 
до Чумаченка П. В.  про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої залиттям

Адвокат Петренко Петро Петрович в інтересах відповідача Чумаченка П. В.
(поштовий індекс, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю №000000, від 4 травня 2011 р., телефон, е-пошта)


ВІДЗИВ
на позовну заяву про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої залиттям

До Рівненського міського суду подано позов Симоненка В. П. до Чумаченка П. В. про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої залиттям.
У позовній заяві вказується, що 10 січня 2018 р. сталося залиття приміщення магазину «Краса», що знаходиться за адресою: (поштовий індекс, адреса), яке відповідно до договору оренди нежитлового приміщення від 1 серпня 2017 р. орендує Симоненко В. П.
Факт залиття приміщення магазину зафіксовано актом про залиття від 10 січня 2018 р., складеним комісією ЖЕУ № 5, де причиною залиття вказано розгерметизацію кришки фільтра холодної води у квартирі: (поштовий індекс, адреса), яка знаходиться над магазином. Власником квартири на час залиття був Чумаченко В. П., що також підтверджене Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14 січня 2018 р. за № 2317 (а.с. 12).
Вважаю, що позов не підлягає задоволенню з таких підстав.
По-перше, жодним нормативним актом на власника квартири не покладається обов’язків по контролю за водозабірним обладнанням. По-друге, залиття сталося не з вини відповідача, оскільки фільтр очистки холодної води з причин розгерметизації якого відбулося залиття, ним не встановлювався і цілісність його первісного кріплення не порушувалася. По-третє, згідно з висновком експертного дослідження (копія додається), причиною руйнування різьбової частини водяного фільтра могла стати динамічна сила більше допустимої критичної величини, що свідчить про відсутність вини відповідача та відповідно до ч. 2 ст. 1166 ЦК України звільняє його від обов’язку відшкодування шкоди.
Крім того, обсяг шкоди, заподіяної в результаті залиття позивачеві перебільшений настільки, що в самій вимозі її відшкодування вбачається зловживання правом. На підтвердження понесеної позивачем майнової шкоди надано не висновок експертного дослідження або будівельно-технічної експертизи, а лише кошторис витрат, відповідно до якого вартість відновлювального ремонту в нежитловому приміщенні магазину становить 30 240 грн.
Наданий позивачем висновок про прямі збитки, завдані майну (згідно з переліком, складеним ним же) при залитті магазину в розмірі 96 122 грн., в тому числі меблі — 6 171 грн. та непродовольчі товари — 89 951 грн., не може бути взятий судом до уваги, оскільки у відповідності до ст.ст. 57–59 ЦПК України, не є належним та допустимим доказом на обґрунтування позовних вимог позивача.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 22 ЦК України передбачено, що збитками є витрати, яких особа зазнала у зв’язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрат, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки). Збитки відшкодовуються у повному обсязі відповідно до реальної вартості на час розгляду справи втраченого майна, робіт, які необхідно провести, щоб виправити пошкоджену річ, усунути інші негативні наслідки неправомірних дій заподіювача шкоди. Крім того, відповідно до ст. 1192 ЦК України з урахуванням обставин справи суд за вибором потерпілого може зобов’язати особу, яка завдала шкоди майну, відшкодувати її в натурі (передати річ того ж роду і такої ж якості, полагодити пошкоджену річ тощо) або відшкодувати завдані збитки у повному обсязі.
Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню потерпілому, визначаються відповідно до реальної вартості втраченого майна на момент розгляду справи або виконання робіт, необхідних для відновлення пошкодженої речі. Відповідно до п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 6 від 27 березня 1992 р. «Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди», ухвалюючи рішення про стягнення на користь потерпілого відшкодування вартості майна, що не може використовуватись за призначенням, але має певну цінність, суд одночасно повинен обговорити питання про передачу цього майна після відшкодування збитків особі, відповідальній за шкоду.
Натомість з висновку суб’єкта оціночної діяльності на одному аркуші вбачається, що прямі збитки визначено оцінювачем на замовлення позивача та згідно з наданим ним переліком. Додані до позовної заяви матеріали не містять достовірних доказів щодо знаходження конкретних меблів та товарів (їх детальний перелік) у приміщенні магазину під час залиття. Зокрема, пошкоджені товари зазначені як одяг жіночий, чоловічий, взуття, окуляри, паски чоловічі шкіряні, сумки, шарфи, шапки, бейсболки та інше. У висновку не зазначено кількості та реальної вартості вказаного майна до залиття, ступінь його пошкодження (повна чи часткова неможливість використання товару за призначенням), місце перебування пошкодженого майна. Це також унеможливлює передачу відповідачеві пошкодженого майна у разі відшкодування збитків позивачеві.
Ці факти свідчать про необґрунтованість вимог позивача, а отже, керуючись  ст.ст. 77, 178 ЦПК України, ст.ст. 22, 1166 ЦК України,

ПРОШУ:

1.У задоволенні позову відмовити повністю.
2.Судові витрати покласти на позивача.

Додатки:
1)Висновок експертного дослідження від 14 січня 2018 р.
2)Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб від 16 січня 2018 р
3)Копія договору про надання правової допомоги.
4)Копія довіреності.
5)  Копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю.
6)  Копія квитанції про надіслання відповідачу копії відзиву і доданих до нього доказів.
7)  Попередній розрахунок суми судових витрат, які заявник поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.

Представник відповідача
Адвокат Петренко П. П.

(дата) (підпис)

