До: Київського районного суду м. Харкова
(поштовий індекс, адреса, телефон, е-пошта)
У справі №000000000 за позовом Ткаченко Д. М. до Своякіна Р. М. про відшкодування шкоди,
завданої дорожньо-транспортною пригодою

Відповідач: Своякін Роман Вікторович 
(поштовий індекс, адреса, реєстраційний номер облікової картки платника податків, телефон, е-пошта)

ВІДЗИВ
на позовну заяву про відшкодування шкоди,
завданої дорожньо-транспортною пригодою

23 липня 2019 р. Ткаченко Д. М. звернулася до суду з вимогою стягнути з мене на її користь 10 000 (десять тисяч) грн на відшкодування заподіяних збитків, 5 000 (п’ять тисяч) грн моральної шкоди, 774 грн 40 коп. – судовий збір, а загалом 15774 грн 40 коп.
Вважаю, що позовні вимоги підлягають лише частковому задоволенню з таких підстав:
1)у висновку експерта штучно завищено суму заподіяної матеріальної шкоди, тоді як ринкова вартість зазначених запчастин значно нижча;
2)щодо моральної шкоди, яку Позивач обґрунтовує тривалим перебуванням на СТО, то вона також завищена, адже я неодноразово телефонував їй і пропонував допомогти з ремонтом, в чому мені було відмовлено. А для того щоб відремонтувати автомобіль, не потрібно постійно знаходитися на СТО, як про це зазначає Позивач у позові, а достатньо було здати автомобіль, а потім забрати з СТО. Це все можна було зробити і в неробочий час, адже більшість СТО працюють до 20-00, здебільшого без вихідних.
Докази, що підтверджують мої заперечення і містяться в матеріалах справи:
1)прайс-листи магазинів, де продаються запчастини для автомобіля «Тойота Авенсіс», якими підтверджено, що ціну Позивачем завищено;
2) надані оператором мобільного зв’язку роздруківки моїх телефонних розмов за період з 1 березня до 28 березня 2019 р., де чітко зазначено дати і час, коли я телефонував до Позивача.
Із врахуванням наданих мною доказів, на підставі вищевикладеного, керуючись ст. 178 ЦПК України,

ПРОШУ:

	Задовольнити позову Ткаченко Д. М. про відшкодування майнової шкоди в сумі 6000 грн і відшкодування моральної шкоди в сумі 500 грн.
	В решті позовних вимог – відмовити.


Додатки:
	Копії прайс-листів.
	Копії роздруку списку телефонних розмов.
	Копія квитанції про надіслання відповідачу копії відзиву і доданих до нього доказів.
	Попередній розрахунок суми судових витрат, які відповідач поніс і які очікує понести в зв’язку із розглядом справи.


(дата) (підпис)


