Господарський суд міста Києва
(поштовий індекс, адреса)
Позивач: ТОВ «Алмаз»
(код ЄДРПОУ, поштовий індекс, адреса, телефон)
Відповідач: ТОВ «Композит» 
(код ЄДРПОУ, поштовий індекс, адреса, телефон)
Третя особа: ТОВ “Транспорт”
по справі № 000/0000/00


 ВІДЗИВ
на позовну заяву про відшкодування збитків

В провадженні Господарського суду міста Києва перебуває позовна заява ТОВ «Алмаз» до ТОВ «Композит» по справі № 000/0000/00 про відшкодування збитків у сумі 180000,00 грн.
Вимоги позову мотивовані неналежним виконанням Відповідачем умов договору купівлі-продажу № 001 від 11 листопада 2019 р. щодо поставки якісного товару, а саме 7000 полімерних капсул. 
Вважаємо, що позовні вимоги не підлягають задоволенню з наступних підстав.
1 Відповідно до акту приймання-передачі товару № 002 від 15 листопада 2019 р. представниками Відповідача було здійснено передання вказаних капсул третій особі для подальшого їх транспортування Позивачу. В зазначеному акті відсутні будь-які зауваження щодо кількості, якості, комплектності, пакування, супроводжувальних документів, строків придатності з боку представників Третьої особи.
2. Обставини, на які посилається Позивач, обґрунтовуючи свої вимоги у позовній заяві, суперечать наявним у справі матеріалам. 
Так, у складеному 20 листопада 2019 р. акті невідповідності товару № 003, за яким проводилося обстеження капсул у кількості 7000 штук, самі представники Позивача зазначали про порушення умов транспортування капсул Третьою особою, оскільки переміщення полімерних капсул здійснювалося на відкритому транспортному засобі, без закріплення коробок з капсулами до піддону, що призвело до порушення цілісності пакування та потрапляння прямих сонячних променів на капсули. 
Також, представниками Позивача було відмічено в акті, що в складських приміщеннях Третьої особи відсутні  засоби вентиляції для підтримання необхідної температури.
Докази, що підтверджують заперечення Відповідача:
1)  акт прийому-передачі товару № 002 від 15 листопада 2019 р.;
2)  акт невідповідності товару № 003 від 20 листопада 2019 р.;
З огляду на вищевикладене, керуючись ст. 165 ГПК України,
					
Просимо:

Відмовити Позивачу у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.

Додатки:

1)  акт прийому-передачі товару № 002 від 15 листопада 2019 р.;
2)  акт невідповідності товару № 003 від 20 листопада 2019 р.;

(дата)						 					(підпис)

