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Категорiя справI Nь 20212883/18: Щивiльнi справи; Позовне провадження; СпорИ, Що виникають
iз договорiв; С lРИ, Що виникають iз договорiв надання послуп
Надiслано судом: 1 7.1 0.201 8. Зареестровано : 18.1 0.201 8. Оприлюднено : 19.1 0.201 8.
Щата набрання законноi сили: 25.10.2018
Номер судового провадження 21 202 l 1б00/201 8

W
Справа JЪ 2021288З/18
Провадження

Л'q 21202 l 1 600 120|8

рIшЕння
IMEHEM УКРАТНИ
25 вересня 2018

року

м. Щнiпро

Iндустрiальний районний суд м. .Щнiпропетровська у складi:
гоповуючого суддi: Волошина е.В.
за участю секретаря ТIIишляннiкова О.В.

розглянувши у вiдкритому судовому засiданнi в порядку спрощеного позOвного провадження
цивiльну справу за позовом Комунального пiдприемства <ЩнiпроводоканаD) Щнiпровськоi MicbKoT
ради до ОСОБА_1, ОСОБА 2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 про стягнення заборгованостi, -

ВСТАНоВИВ:

КП <!нiпровод

(анал)) Щнiпровськоi MicbKoi ради звернулось

до Iндустрiального районного суду
м.ffнiпропетровсъка iз позовом до ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА*4 про стягнення
заборгованостi. В обцрунryвання позовних вимог позивач зазначас, що вiдповiдно до державноТ
програми забезпечення населення Украiни послугами водопостачання та водовiдведення, КП
к!нiпроводоканал) ЩнiпровськоТ мiськоi ради надас послуги водопостачання та водовiдведення
споживачам, якi повиннi оплачувати данi послуги щомiсяця. Так, мiж КП <Щнiпроводоканал)
Щнiпровськоi мiськоi ради та ОСОБА_1 встановились фактичнi вiдносини з приводу надання послуц
згiдно Рiшення fiнiпровськоi MicbKoi ради J\Ъ 526 вiд 20 квiтня 1995 року про розподiл платнi за
надання населенню комунальних послуI,. На пiдставi вищезазначеного рiшення на iмя
квартиронаймача (ОСОБА_lМ.) за адресою: АДРЕСА_l був вiдкритий особовий рахунок
Ns963163000040. Вiдповiдно до довiдки про скJIад ciMT, разом iз ОСОБА_1 за адресою: АfiРЕСЛ_2
заресстрованi: ОСОБА 2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 Заборгованiсть по вищезазначеному особовому
рахунку станом на 31 сiчня 2018 року скJIадае 25169,58 грн., яку lтозивач шросить стягнути iз
вiдповiдачiв в солiдарному порядку. KpiM того, посилаючись на ст.625 ЩК Украiни, просить суд також
стягнути iз вiдповiдачiв в солiдарному порядку: суму iнфляцiйного збiльшення, яка скJIадае 146З9,84
грн.,3О/о рiчних. цо склада€ 2858,80 грн.

Представник позивача в судове засiдання не зявився, про час та мiсце розгляду справи повiдомлявся
належним чином, через канцелярiю суду нацав суду тrисьмову заяву за якою просить справу
роЗглядати без Його участi, позовнi вимоги пiдтримуе в повному обсязi та проти заочного розгляду
справи не заперечу€.

Вiдповiдачi в судове засiдання не з'явились, про час та мiсце розгляду справи повiдомленi належним
чином, причини неявки суду не повiдомили, клопотань про вiдкладення розгJIяду сrтрави чи про
розгJIяд справи у iх вiдсутнiсть, вiдзив не подавали, у зв'язку iз чим, суд, врахOвуючи заяву
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представника позивача, вiдповiдно дост.ст. 280 289 щпК УкраiниухваJIив проводити заочний розгляд
справи з ухваленням заочного рiшення суду.
зв'язкУ з неявкоЮ в судове засiданнЯ Bcix осiб, якi берутЬ участь у справi, вiдповiдно до ч.2ст.247
технiчного запису не
ЩПК УкраТнифiксування судового процесу за допомогою звукозашисуваJIьного
здiйснювалось.

У

суд, дослiдивши матерiали справи, вважа€ позов таким, rцо пiдлягае задоволенню з наступних

пiдстав.

СулоМ встановлеНо, щq вiдповiдаЧi осоБА_1, осоБА_2, осоБА_}, осОБА_4 зареестрованi в
IЙоорМДЦIЯ_ , що пiдтверджусться довiдками адресно-довiдкового пiдроздiлу ГУЩМС УДМС
Украiни в !нiпр rетровськiй областi вiд 01 червня 2018 року

таоСоБА_lвстаноВилися фактичнiвiдносини зприводу наданняпослуг
водопостач аннята водовiдведення,згiдно з Рiшенням .ЩнiпропетровськоТ MicbKoi ради Ns 526 вiд 20
квiтня 1995 року про розподiл плати за надання населенню комунальних послуг споживачам,
переданиМ на_обслугОвування КП <ЩнiпровQдоканал>>, у звязку iз чим абоненту осоБА_1 вiдкрито

Мiж

КП<.ЩнiпровоДоканал>

особовий рахунок за J\Ъ963 1 63000040.

Вiдповiдачi ОСОБА_1, ОСОБА 2, ОСОБА_3, ОСОБА_4 cBoi зобов'язання по оплатi послуг

З

водовiдведеЕня та водопостачання не виконують, у зв'язку з чим за перiод з 01 сiчня 2001 рокУ пО 31
сiчня 2018 року вкJIючно заборгованiсть вiдповiдачiв за послуги водопостачання та водовiдведення
25'769,58 грн. суми основного боргу; 146З9,84 грн. iнфляцiЙного
складае 4З16S22 rрн., з
"*"*,
збiльшення; 2858,80 грн. ЗYо рiчних.

Ухвалою Iндустрiального районного суду м. ,Щнiпропетровська вiд 07 листопада 20116 рокУ
Комунальному гiдприемству <!нiпроводоканап>) було вiдмовлено у видачi судового наказу про
стягнення з вiд lвiдачiв заборгованостi за наданi послуги водоrrостачання та водовiдведення, що
стаJIо пlдставок

,{ля зверненнJI позивача до суду з даною позовною заявою.

зi статтею 20 Закону Украiни Про житло-комунальнi послуги споживач зобов'язаний
оплачувати житлово-комунальнi послуги щомiсяця у строки. встановленi договором або законом.

Згiдно

Вiдповiдно до cTaTTi 526 ЦК Украiни зобовязання мае виконуватися ныIежним чином вiдповiдно до
умов договору та цього Кодексу, iнших aKTiB законодавства.
Згiдно зi статтею 525 ЦК Украiни одностороння вiдмова вiд зобовязання не допуска€ться,
не встановлено договором або законом.

якщо iнше

Частина 2 cTaTTi 625 ЦК Украiни передбачае, що боржник, який прострочив виконання грошового
зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити с}му боргу з урахуванням встановленого
iндексу iнфляцiТ за весь час прострочення, а такояt три проценти рiчних вiд простроченоi суми, якщо
iнший розмiр процентiв не встановлений договором або законом.

до

,т. ст.67,68 ЖК Украiни, плата за комунальнi послуги (водопостачання, газ,
електрична, теплова енергiя та iншi послуги) береться, KpiM квартирноi rrлати, за затвердженими в
установленому порядку тарифами. Наймач зобов'язаний своечасно вносити квартирну пJIату та плату
за KoMyHzLлbHi послуги.
Вiдповiдно

При цьому, як вбачаеться з розрахунку заборгованостi, наданого позивачем, заборгованiсть по оплатi
послуг з водовiдведення та водопостачаннjI виникJIа з сiчня 2001 року. Тобто, суд приходить до
висновку про те, що заJIвпенi вимоги до ОСОБА_1, ОСОБА*2, ОСОБА_З, ОСОБА_4 про солiдарне
стягнення заборгованостi, пiдлягають задоволенню.

Враховуючи викпадене, суд вважае, що позовнi вимоги законнi, обrрунтованi й тому пiдлягають

задоволенню.
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оСоБд_4 на
Вiдповiдно до ст. 141 цпк Украiни з вiдповiДачiв оСоБд_1, осоБл 2, осоБд_3,
& саме 440,50 грн, з
користЬ позивача пiдлягае стягненнЮ судовиЙ збiр у розмiрi |]62,00 грн.,
кожного.
525, 526,625 ЦК
керуючись ст.ст. 259,26з-265,2s0-282 ЦПК УкраТни, ст.ст. 526, 5З0, 54g,551, 610,
УкраТни, ст.6'7,68 ЖК Украiни, с}д -

УХВАЛИВ:
Позовну заяву Комунального пiдприемства <!нiпроводоканаJI) .Щнiпровськоi MicbKoi ради до
осоБд_1, оiоьд_j, осоьд_з, осоБА_4 про стягнення заборгованостi задовольнити.
Стягнути солiд. lHo

з оСоБд_1, IнФормдцlя_2

(Д!РЕСД_1;

Iпн номЕр_1), осоБд_2,

IПн
IнФормдцlя_ (ддрЕсд_t; Тпн номЕр 21, оtоъа_з, IнФормдцuI_4 (ддрЕСД_1;
номЕр_1), оёоьi'+, IнФЪрмдцIя_5 (АдрЕсА_1; IIIH НОМЕР_3) на користь КомунаJIьноГО

буд,2|а,
пiдприемСтва <<fнiПрЪuодо*u"ап ЩнiпрЪпетровськоГмiськоi ради (м.!нiпро, вул.ТроТцька,
М,
срдiIоу 0зз4lзOj, п/р 2600442'7Iitsoo Акцiонерному товариствi <УКРСИббаНК>
за наданi послуги з
[нiпропеТровськ, IчtФО Ъstооs, код за сдрпоУ 03341305) заборгованiсть
водопостачання та
-Ia
з
водовiдведення заборгованiсть за наданi послуги
водо11остачання
водовiдвеДення У розмiрi 43268 (сороК три тисячi двiстi шiстдесят BiciM) rрн. 22 коп., що с,(ладаеться
з: 25769,58 грн. iуr"-о.rо""оiо Ъор.у, 146з9,84 грн. iнфляцiйного збiльшення;2858,80 грн. 3%

в

В

рiчних.

стягнути з осоБд_1, IНФоРМАЦIЯ 2 (АДРЕСА_1; IПН НОМЕР_1), ОСОБА 2, IНФОРМАЦIЯ_З
(ддрЁсд_1; IПН н-омвР z), осоБА-з,IнФоРмАцIя_4 (АдрЕсА_1;IПн номЕр_1), осоБА_4,
iноормЛцIя*5 (ДЩРЕ-СД_1; IпН номЕр_З) на користь Комунального пiдприемства
<Щнiпроводооuйоп !нiпропйровськоi мiськоi ради (м.!нiпро, вул.Троiцька, бул.2lа, срдпоу
03341i05, лlр 26004427111500 в Акцiонерному товариствi <Укрсиббаню> в м. ,Щнiпропетровськ, МФО
,рпоУ 03341305) судовий збiр
351005, *од ia с
У розмiрi 440 (чотириста сорок) гривень 50 копiйок з
кожного.

заочне рiшення може бути переглlIнуте Iндустрiальним районним судом м. Щнiпропетровська за
письмовою заявою вiдповiдача. Заяву про перешяд заочного рiшення може бути подано протягом
тридцяти днiв з дня його прогоJIошення. Учасник справи, якому повне заочне рiшення сУлУ Не бУЛО
вручено У день його прогоJIошення, мае право на поновлення пропущеного строку на подання заяви
про його перегляд якпlо така заява подана протягом двадцяти днiв з Дня вр}л{ення йому повного
заочного рiшення сулу.

У

разi заJIишення заяви про перегляд заочного рiшення без задоволення заочне рiшення може бУТИ
оскаржене в заr-аJIьному порядку шляхом подання протягом З0 днiв апеляцiйноi сКаРГИ ДО
Апеляцiйного суду !нiпропетровськоi областi. У цьому разi строк на апеляцiйне оскарження рiшенНЯ
починае вiдраховуватися з дати постановJIення ухвали про заJIишення заяви про перегляД ЗаОЧНОГО
рiшення без задоволення.

l абирас законноi сили,якщо протягом cTpoKiB, встановJIених ЩПК УкраТни, не подаНi
заява про перег r.щ заочного рiшення або апеляцiйна скарга, або якщо рiшення залишено в силi за
Заочне рiшення

результатами апеляцiйного розгляду справи.
Суддя Волошин С.В.
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