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__.__.2019 року До ________________________________________________ 

найменування суду, до якого подається позовна заява 

_____________________________________________________________ 

адреса суду 

 

ПОЗИВАЧ: 

 

___________________________________________________ 

прізвище, ім'я, по батькові позивача 
___________________________________________________ 

адреса місця проживання позивача 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН) 

_____________________________________________________________ 

номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти (за наявності) 

 

ВІДПОВІДАЧ: 

 
_____________________________________________________________ 

повне найменування підприємства-відповідача 
___________________________________________________ 

адреса місцезнаходження відповідача 
___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

ідентифікаційний код юридичної особи — відповідача в ЄДРПОУ 

_____________________________________________________________ 

номер засобу зв'язку та адреса електронної пошти (якщо відомі) 

  

Позивач звільнений від сплати судового збору на підставі 

ч.3 ст.22 ЗУ “Про захист прав споживачів” №1023-XII від 

12.05.1991 року. 

  

Цей позов подається за зареєстрованим місцем 

проживання / перебування позивача на підставі ч.5 ст.28 

ЦПК України №1618-IV від 18.03.2004 року. 

 

ПОЗОВНА ЗАЯВА 

про зобов'язання здійснити перерахунок вартості послуг 

з централізованого опалення та постачання гарячої води 
 

 I. Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги (п.5 ч.3 ст.175 ЦПК 

України). 

 Я, ___________________________ (далі за текстом — Позивач), мешкаю за адресою: 

________________________________________, що підтверджується копією паспорта 

громадянина України з відміткою про реєстрацію місця проживання (копія долучається до 

позовної заяви). 

 Квартира, в якій я мешкаю, опалюється за допомогою централізованого опалення. 

Також до цієї квартири централізовано поставляється гаряча вода. 

 Вказана квартира використовується для проживання в ній та не використовується у 

підприємницькій (господарській) діяльності. 

 Відповідно до п.22 ч.1 ст.1 Закону України “Про захист прав споживачів”, 

споживач — фізична особа, яка придбаває, замовляє, використовує або має намір придбати 

чи замовити продукцію для особистих потреб, безпосередньо не пов'язаних із 

підприємницькою діяльністю або виконанням обов'язків найманого працівника. 

 Згідно з п.6 ч.1 ст.1 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” №2189-VIII 
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від 09.11.2017 (далі — Закон про ЖКП), індивідуальний споживач — фізична або юридична 

особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, 

яка користується об'єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для 

власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання 

житлово-комунальної послуги. 

 Оплату за послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води здійснюю 

я. 

 Таким чином, я є споживачем комунальної послуги з централізованого опалення та 

постачання гарячої води. 

 Послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води мені, відповідно,  

надає та здійснює __________________________________ (далі — Відповідач). 

 Ці факти підтверджуються квитанціями про сплату послуг із централізованого 

опалення та постачання гарячої води, виписаними Відповідачем та оплаченими мною, копії 

яких додаються до позовної заяви. 

 Вважаю, що мої права як споживача житлово-комунальних послуг із централізованого 

опалення та постачання гарячої води порушені Відповідачем, оскільки у період з 01.05.2016 

року по 01.11.2018 року ціна (тариф) на ці послуги була значно завищена за рахунок 

включення до їхньої собівартості незаконної, економічно необґрунтованої і також завищеної 

ціни на природний газ.  

 Внаслідок цього у вказаний вище період я вимушений був сплачувати необґрунтовано 

збільшену вартість за послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води, а 

Відповідач, в свою чергу, отримав необґрунтовану економічну вигоду. 

 Цей позов я обґрунтовую наступним. 

 

 II. Обґрунтування вимог позовної заяви (ч.1 ст.175 ЦПК України).  
 2.1. Постановою Кабінету Міністрів України №758 від 01.10.2015 року (далі — 

Постанова КМУ №315) було затверджено Положення про покладення спеціальних обов'язків 

на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі 

функціонування ринку природного газу (далі — Положення про ПСО). 

 Пунктом 3 Положення про ПСО були встановлені такі обов'язки для суб'єктів ринку 

природного газу України, а саме: 

 - обов'язок ПАТ “Укргазвидобування” продавати природний газ НАК “Нафтогаз 

України” та обов'язок НАК “Нафтогаз України” придбавати такий природний газ для 

формування ресурсу природного газу для побутових споживачів та виробників теплової 

енергії в рамках надання послуг з опалення та постачання гарячої води населенню в обсязі, за 

цінами, на умовах та у порядку, що визначені пунктами 5–8 цього Положення; 

 - НАК “Нафтогаз України” постачати природний газ виробникам теплової енергії 

для виробництва теплової енергії за цінами, на умовах та в порядку, що визначені пунктами 

15–17 цього Положення. 

 Абзацом 2 пункту 5 Положення про ПСО було передбачено, що НАК “Нафтогаз 

України” зобов'язаний придбавати природний газ, видобутий ПАТ “Укргазвидобування”, для 

формування ресурсу природного газу для виробників теплової енергії відповідно до цього 

Положення за цінами, на умовах та в порядку, що визначаються пунктами 6–8 цього 

Положення. 

 Відповідно до пункту 16 Положення, НАК “Нафтогаз України” постачає природний 

газ виробникам теплової енергії для виробництва теплової енергії та/або з метою надання 

послуг з опалення та постачання гарячої води населенню за регульованою ціною (без 

урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу природного газу, а також 

податків та зборів, що включаються до вартості природного газу, відповідно до 

Податкового кодексу України), яка в період із 1 жовтня 2015 р. по 31 березня 2016 р. 

(включно) визначається для: 

 виробників теплової енергії, які безпосередньо приєднані до газотранспортної 
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системи, — в розмірі 1843,28 гривні за 1000 куб. метрів; 

 всіх інших виробників теплової енергії — 1770,74 гривень за 1000 куб. метрів. 

 Регульована ціна для виробників теплової енергії в період із 1 квітня 2016 р. по 

31 березня 2017 р. (включно) встановлюється окремим рішенням Кабінету Міністрів 

України. 

 2.2. 27.04.2016 року Кабінетом Міністрів України було прийнято Постанову №315, 

якою внесено суттєві та чисельні зміни до Положення про ПСО, затвердженого Постановою 

КМУ №758. 

 Так, було змінено, зокрема, вищезгаданий пункт 16 Положення про ПСО, який 

викладено в такій редакції: “НАК "Нафтогаз України" у період із 1 травня 2016 р. по 

31 березня 2017 р. (включно) постачає природний газ виробникам теплової енергії за 

регульованою ціною (без урахування тарифів на послуги з транспортування та розподілу 

природного газу, а також податків та зборів, що включаються до вартості природного 

газу, відповідно до Податкового кодексу України) з метою надання послуг з опалення та 

постачання гарячої води населенню в розмірі 4942 гривні за 1000 куб. метрів, а для 

виробництва теплової енергії для релігійних організацій — у розмірі 2471 гривня за 1000 куб. 

метрів”. 

 Таким чином, внаслідок прийняття КМУ Постанови №315 від 27.04.2016 року 

ціна на газ, який придбавається виробниками теплової енергії у НАК “Нафтогаз 

України” з метою надання послуг із опалення та постачання гарячої води населенню, 

була збільшена на 3098,72 гривні, тобто в 2,68 разів. 

 Після прийняття Кабінетом Міністрів України Постанови №315 середня ціна Гкал 

теплової енергії збільшилася з 678,92 гривень до 1303,36 гривень, вартість опалення без 

лічильника — з 17,22 грн/м2 до 32,81 грн/м2 (в 1,9 разів). 

 У свою чергу середньозважена вартість одного кубічного метру гарячої води  

збільшилася 37,74 гривень до 69,53 гривень, тобто в 1,84 рази. 

 Ці факти знаходять свої підтвердження на сайті НКРЕКП за адресою в мережі 

Інтернет: 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselenn

ya_lichylnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR1kGWG0XIUDiDit-

Ay51EEoL9TpsDBM8oZsU82VM4G1vReHf9P3_e4askI; 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselenn

ya_bezlichylnyk_do_p-

308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR2gjKAbHV0gi2hcSs9vFEr64qiVoGeHqlc1_RDC7QUYAMWVi

Oc_2B7JN6I;  

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_GVP_naselen

nya_bezrushnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR23B7XPF-

HcvQxViSfgAq_eLL8_bPH_S6UvFQwYsYzjdwQUdiUOLILdefY.  

 Роздруківка вказаної інформації з сайту НКРЕКП додається до позовної заяви. 

 2.3. Згідно з п. 21 Постанови КМУ “Про забезпечення єдиного підходу до формування 

тарифів на комунальні послуги” №869 від 01.06.2011 року, ціна на паливо, в тому числі газ, 

включається до складу прямих матеріальних витрат, які є складовими планової виробничої 

собівартості теплової енергії, її транспортування та постачання. 

 Крім того, пунктом 3.2 розділу III, пунктом 5.5 розділу V Порядку формування 

тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги з 

централізованого опалення і постачання гарячої води, затвердженого Постановою НКРЕКП 

№377 від 24.03.2016 року (діяв у період часу з 08.07.2016 року по 05.07.2019 року), було 

передбачено, що витрати на придбання газу відносяться до прямих матеріальних витрат, 

які включаються до планової виробничої собівартості теплової енергії, її транспортування 

та постачання. 

 Водночас відповідно до п.71 згаданого вище Порядку формування тарифів №377 до 

виробничої собівартості послуги з постачання гарячої води включаються прямі матеріальні 

http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselennya_lichylnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR1kGWG0XIUDiDit-Ay51EEoL9TpsDBM8oZsU82VM4G1vReHf9P3_e4askI
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselennya_lichylnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR1kGWG0XIUDiDit-Ay51EEoL9TpsDBM8oZsU82VM4G1vReHf9P3_e4askI
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselennya_lichylnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR1kGWG0XIUDiDit-Ay51EEoL9TpsDBM8oZsU82VM4G1vReHf9P3_e4askI
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselennya_bezlichylnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR2gjKAbHV0gi2hcSs9vFEr64qiVoGeHqlc1_RDC7QUYAMWViOc_2B7JN6
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselennya_bezlichylnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR2gjKAbHV0gi2hcSs9vFEr64qiVoGeHqlc1_RDC7QUYAMWViOc_2B7JN6
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselennya_bezlichylnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR2gjKAbHV0gi2hcSs9vFEr64qiVoGeHqlc1_RDC7QUYAMWViOc_2B7JN6
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselennya_bezlichylnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR2gjKAbHV0gi2hcSs9vFEr64qiVoGeHqlc1_RDC7QUYAMWViOc_2B7JN6
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_CO_naselennya_bezlichylnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR2gjKAbHV0gi2hcSs9vFEr64qiVoGeHqlc1_RDC7QUYAMWViOc_2B7JN6I
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_GVP_naselennya_bezrushnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR23B7XPF-HcvQxViSfgAq_eLL8_bPH_S6UvFQwYsYzjdwQUdiUOLILdefY
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_GVP_naselennya_bezrushnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR23B7XPF-HcvQxViSfgAq_eLL8_bPH_S6UvFQwYsYzjdwQUdiUOLILdefY
http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/teplo/dynamika_taryfy/naselennia/Dynam_taryf_GVP_naselennya_bezrushnyk_do_p-308_01.05.2017.pdf?fbclid=IwAR23B7XPF-HcvQxViSfgAq_eLL8_bPH_S6UvFQwYsYzjdwQUdiUOLILdefY
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витрати на придбання теплової енергії (до собівартості виробництва якої, як зазначалося 

вище, включаються витрати на придбання природного газу). 

 На офіційному веб-сайті НКРЕКП за адресою в мережі Інтернет 

(http://www.nerc.gov.ua/?id=15141) міститься інформація про середньозважену структуру 

тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і централізованого постачання 

гарячої води для населення (станом на 01.02.2019). 

 З аналізу інформації, наведеної державним регулятором у сфері комунальних послуг 

(НКРЕКП), вбачається, що в структурі тарифу (ціни) на послугу з централізованого опалення 

паливна складова (ціна газу) становить щонайменше 70%, а в структурі тарифу (ціни) на 

послугу з постачання гарячої води — від 70% до 90%. 

 Вказана вище інформація з сайту НКРЕКП може бути переглянута судом за участю 

сторін та із залученням спеціаліста в порядку, передбаченому ч.7 ст.85 ЦПК України. 

 2.3. Тобто, після набрання чинності Постановою КМУ №315 від 27.04.2016 року 

собівартість виробництва теплової енергії, а як наслідок, і вартість житлово-

комунальних послуг із централізованого опалення та постачання гарячої води 

збільшилися у зв’язку зі зростанням (у більш ніж 2 рази) ціни на газ. 

 Найбільш очевидним свідченням цього є квитанції на оплату послуг з 

централізованого опалення моєї квартири та постачання до неї гарячої води, починаючи з 

травня 2016 року (а щодо послуги з опалення, починаючи з опалювального періоду 2016 

року), сплачені суми у яких є значно більшими (вдвічі і більше), ніж суми, сплачені мною, 

наприклад, у 2014–2015 роках. 

 У період часу з 01.05.2016 року по 01.11.2018 року мною сукупно було сплачено на 

рахунок Відповідача за централізоване опалення _____ гривень __ копійок, що 

підтверджується квитанціями про плату за вищевказаний період, копії яких додаються до 

позовної заяви. 

 У цей же період мною на рахунок Відповідача за послугу з постачання гарячої води 

сплачено _____ гривень __ копійок. Копії квитанцій також додаються до позовної заяви. 

 Звертаю особливу увагу суду на вартість послуг із централізованого опалення та 

постачання гарячої води в 2016 році (після набрання чинності Постановою КМУ №315, тобто 

після зміни в бік збільшення ціни на газ для населення та ціни на газ для виробників теплової 

енергії) та в 2015 році (тобто, до набрання чинності вказаної Постанови КМУ). 

 2.4. Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.03.2019 року в 

справі №826/9665/16 за позовами Громадської організації “Тарифна Мобілізація”, громадянки 

України Тимошенко Юлії Володимирівни до Кабінету Міністрів України Постанова КМУ 

№315 від 27.04.2016 року була визнана протиправною та нечинною з моменту її 

прийняття, тобто з 27.04.2016 року. 

 Зазначеним вище судовим рішенням (роздруківка якого з Єдиного державного реєстру 

судових рішень додається до позовної заяви), Постанова №315 від 27.04.2016 року визнана 

протиправною та нечинною повністю, а не лише в частині, що встановлювала граничну 

роздрібну ціну на газ для населення. 

 Таким чином, протиправним і нечинним із моменту прийняття є і підпункт 4 пункту 2 

Постанови №315 щодо підвищення більше, ніж в два рази ціни на газ, який купується 

виробниками теплової енергії у НАК “Нафтогаз України” (з метою надання населенню 

послуг з централізованого опалення та постачання гарячої води). 

 Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.07.2019 року в 

справі №826/9665/16 Рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 04.03.2019 

року було залишено без змін. Роздруківка цієї Постанови з Єдиного державного реєстру 

судових рішень додається. 
 2.5. Відповідно до ч.2 ст.12 Закону України “Про ціни і ціноутворення”, державні 

регульовані ціни повинні бути економічно обґрунтованими (забезпечувати відповідність ціни 

на товар витратам на його виробництво, продаж/реалізацію та прибуток від його 

продажу/реалізації). 

http://www.nerc.gov.ua/?id=15141
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 Рішенням Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.03.2019 року, 

залишеною без змін Постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 

08.07.2019 року Постанова КМУ №315 від 27.04.2016 року була визнана протиправною, а 

значить, ціни на газ, у тому числі й той, що придбавається для виробництва теплової 

енергії та її постачання побутовим споживачам, а також для надання населенню 

послуги з постачання гарячої води, встановлені цією Постановою, не є економічно 

обґрунтованими. 

 Відповідно до статті 255 Кодексу адміністративного судочинства України (далі — 

КАС України) рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання 

апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі 

подання апеляційної скарги рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після 

прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду. 

 Згідно з частиною 1 статті 325 КАС України постанова суду апеляційної інстанції 

набирає законної сили з дати її прийняття. 

 Враховуючи згадані норми КАС України, Рішення Окружного адміністративного 

суду м. Києва від 04.03.2019 року в справі №826/9665/16, яким Постанова КМУ №315 від 

27.04.2016 року визнана протиправною та нечинною з моменту її прийняття, набрало 

законної сили 08.07.2019 року. 

 Пунктом 9 частини 2 статті 129 Конституції України визначено, що основними 

завданнями судочинства є, у тому числі, обов'язковість судових рішень. Аналогічні 

положення містяться в п.5 ч.3 ст.2 КАС України. 

 Стаття 1291 Конституції України передбачає, що судове рішення є обов'язковим до 

виконання. 

 Відповідно до частин 2 та 3 статті 14 КАС України судові рішення, що набрали 

законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами 

місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними 

особами та їх об'єднаннями на всій території України. Невиконання судового рішення тягне 

за собою відповідальність, встановлену законом. 

 Таким чином, рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 04.03.2019 

року в справі №826/826/16 є обов'язковим для виконання Відповідачем як виконавцем 

послуги централізованого опалення та постачання гарячої води (до собівартості яких 

включаються витрати на придбання природного газу), тому що у вказаний вище період часу 

постачання мені (виконання для мене) послуг із централізованого опалення та гарячої води 

здійснювалося за цінами, у складі яких була врахована (закладена) ціна на газ, встановлена 

протиправною і нечинною Постановою КМУ №315. 

 2.6. Враховуючи викладене вище, вважаю доведеним належними, допустимими, 

достатніми доказами той факт, що мені — побутовому індивідуальному споживачу 

житлово-комунальних послуг із централізованого опалення та постачання гарячої 

води — вказані послуги в період із 01.05.2016 по 01.11.2018 року надавалися за вартістю, 

до складу яких входили витрати на придбання природного газу, за ціною, визнаною 

судовим рішенням (яке набрало законної сили) незаконною та економічно 

необґрунтованою. 

 У силу того, що ціни (тарифи) на послуги з централізованого опалення та 

постачання гарячої води є регульованими державою, з урахуванням того, що основна зі 

складових собівартості цих послуг (ціна на газ) визнана в судовому порядку незаконною 

та економічно необґрунтованою, приходимо до висновку, що ціна та сукупна вартість 

послуг із централізованого опалення та гарячого водопостачання, сплачена мною в 

період із 01.05.2016 року по 01.11.2018 року, є завищеною та незаконною (такою, що не 

відповідає статті 12 ЗУ “Про ціни та ціноутворення”). 
 2.7. У Постанові Великої Палати Верховного Суду від 16 січня 2019 року в справі 

№757/31606/15-ц, зокрема, судом було зроблено висновок про те, що в разі відміни судом 

акта, яким встановлені тарифи на житлово-комунальні послуги, за зверненням 
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споживача, їх виконавець (постачальник) повинен здійснити перерахунок. 
 

 III. Відомості про вжиття заходів досудового врегулювання спору, якщо такі 

проводилися, в тому числі, якщо законом визначений обов'язковий досудовий порядок 

урегулювання спору (п.6 ч.3 ст.175 ЦПК України). 

 Позивач намагався здійснити досудове врегулювання спору з Відповідачем шляхом 

направлення останньому Заяви про здійснення перерахунку сплачених сум за централізоване 

опалення та гаряче водопостачання від __.__.2019 року. 

 Проте спір не було врегульовано, а на вказану вище Заяву про здійснення перерахунку 

від Відповідача надійшов лист за №_____ від __.___.2019 року, в якому ним зазначено про 

неможливість здійснення перерахунку з огляду на відсутність передбаченого законодавством 

механізму такого перерахунку. 

 

 IV. Відомості про вжиття заходів забезпечення доказів або позову до подання 

позовної заяви, якщо такі здійснювалися (п.7 ч.3 ст.175 ЦПК України). 
 Заходи забезпечення доказів та/або позову до подання цієї позовної заяви не 

вживалися. 

 

 V. На виконання вимог ч.5 ст.95 та п.8 ч.3 ст.175 ЦПК України Позивач зазначає, 

що він має оригінали таких письмових доказів, копії яких долучені до позовної заяви: 

паспорта громадянина України, єдиної розрахункової книжки, квитанцій зі сплати вартості 

послуг із централізованого опалення та постачання гарячої води, листа Відповідача №______ 

від __.__.2019 року (у відповідь на мою заяву про здійснення перерахунку). 

 Оригінали Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 04.03.2019 

року та Постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 08.07.2019 року в 

справі №826/9665/16 зберігаються в матеріалах вказаної адміністративної справи в 

Окружному адміністративному суді м. Києва. 

 Оригінал заяви про здійснення перерахунку, направленої мною в адресу Відповідача, 

повинен бути у Відповідача. 

 Докази щодо структури тарифів, цін на теплову енергію, послуг із централізованого 

опалення, постачання гарячої води населенню, інформація про які з сайту НКРЕКП 

наводиться в позовній заяві, наявні у Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (ідентифікаційний код юридичної 

особи в ЄДРПОУ 39369133; адреса: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд.19; телефон: +38 

044 204-48-27). 

 

 VI. На виконання вимог п.9 ч.3 ст.175 ЦПК України Позивач зазначає, що на 

момент звернення до суду з цією позовною заявою він не поніс судових витрат (у тому числі, 

внаслідок того, що він звільнений від обов'язку по сплаті судового збору згідно з ч.3 ст.22 

ЗУ “Про захист прав споживачів”) і не очікує понести інші судові витрати, пов'язані з 

розглядом справи за цим позовом. 

 

 VII. Виконуючи приписи п.10. ч.3 ст.175 ЦПК України, підтверджую, що мною не 

подано іншого позову (позовів) до цього ж Відповідача з тим самим предметом та з тих 

самих підстав. 

 

 VIII. Частиною 2 статті 16 Цивільного кодексу України №435-IV від 16.01.2003 року 

передбачено десять способів захисту цивільних прав та інтересів. 

 Водночас цією ж правовою нормою передбачено, що суд може захистити цивільне 

право або інтерес іншим способом, що встановлений договором або законом чи судом у 

визначених законом випадках. 

 Позивач вважає, що найбільш дієвим способом захисту порушеного права є 
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зобов'язання Відповідача здійснити перерахунок вартості житлово-комунальних послуг із 

централізованого опалення та постачання гарячої води, наданих Позивачу Відповідачем у 

період із 01.05.2016 по 01.11.2018 року. 

 З урахуванням того, що я як споживач фактично позбавлений можливості обрати для 

належної мені квартири іншого виконавця послуги з централізованого опалення та 

постачання гарячої води, наслідком чого буде продовження правовідносин між мною та 

Відповідачем, і надання мені ним же цих послуг у подальшому (а значить, і наявності в мене 

обов'язку по оплаті вартості цих послуг), вважаю, що обрання такого способу захисту 

порушеного права, як стягнення грошових коштів (зайво сплачених у спірний період за 

централізоване опалення та гаряче водопостачання) з Відповідача є неправильним.  

 У разі задоволення позовних вимог судом Відповідач буде зобов'язаний здійснити 

перерахунок вартості наданих ним послуг у вказаний період, наслідком чого стане з'ясування, 

визнання Відповідачем та документування (шляхом складання та підписання акта взаємних 

розрахунків чи іншого документа) факту наявності в мене переплати за послуги з 

централізованого опалення та постачання гарячої води. 

 Крім того, згідно з ч.2 ст.5 ЦПК України у випадку, якщо закон або договір не 

визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, 

свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові 

вимоги такої особи може визначити в своєму рішенні такий спосіб захисту, який не 

суперечить закону. 

 Позивач вважає, що здійснення виконавцем комунальної послуги перерахунку її 

вартості за умови, що така вартість у певний період базувалася на незаконній (економічно 

необґрунтованій, завищеній) собівартості, не суперечить закону. 

 

 XIX. Відповідно до ч.1 ст.4 ЦПК України кожна особа має право в порядку, 

встановленому цим Кодексом, звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних 

або оспорюваних прав, свобод чи законних інтересів. 

 Пунктом 6 частини 1 статті 4 ЗУ “Про захист прав споживачів” також визначено, що 

споживачі під час придбання, замовлення або використання продукції, яка реалізується на 

території України, для задоволення своїх особистих потреб мають право на звернення до 

суду та інших уповноважених державних органів за захистом порушених прав. 

 Згідно з ч.1 ст.19 ЦПК України суди розглядають у порядку цивільного судочинства 

справи, що виникають із цивільних, земельних, трудових, сімейних, житлових та інших 

правовідносин, крім справ, розгляд яких здійснюється в порядку іншого судочинства. 

 Частиною 5 статті 28 ЦПК України визначено, що позови про захист прав споживачів 

можуть пред'являтися також за зареєстрованим місцем проживання чи перебування 

споживача або за місцем заподіяння шкоди чи виконання договору. 

  

 Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.129,1291 Конституції України, 

ст.2,4,5,18,19,28,76-83,95,174-177 Цивільного процесуального кодексу України, Законом 

України “Про захист прав споживачів”, враховуючи Рішення Окружного адміністративного 

суду м. Києва від 04.03.2019 року та Постанову Шостого апеляційного адміністративного 

суду від 08.07.2019 року в справі №826/9665/16, 

 

ПРОШУ: 

 1. Прийняти і розглянути цю позовну заяву в порядку загального позовного 

провадження. 

 2. Зобов'язати Відповідача — ___________________________ — здійснити 

перерахунок вартості послуги з централізованого опалення, сплаченої Позивачем — 

___________________________, у період із 01.05.2016 року по 01.11.2018 року за житлово-

комунальну послугу – централізоване опалення. 

 3. Зобов'язати Відповідача — ___________________________ — здійснити 
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перерахунок вартості послуги з постачання гарячої води, сплаченої Позивачем — 

___________________________, у період із 01.05.2016 року по 01.11.2018 року за житлово-

комунальну послугу — постачання гарячої води. 

 

 Додатки: 

1) копія паспорту Позивача; 

2) копія довідки про присвоєння Позивачу ідентифікаційного номеру; 

3) копії квитанцій за централізоване опалення у кількості ___ штук на ___ 

аркушах; 

4) копії квитанції за постачання гарячої води у кількості ___ штук на __ аркушах; 

5) роздруківка з сайту НКРЕКП щодо динаміки зміни тарифів на 

теплопостачання; 

6) роздруківка з сайту НКРЕКП інформації про середньозважену структуру 

тарифів на комунальні послуги з централізованого опалення і централізованого 

постачання гарячої води; 

7) роздруківка рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 

04.03.2019 року в справі №826/9665/16 із Єдиного державного реєстру судових 

рішень; 

8) роздруківка Постанови Шостого апеляційного адміністративного суду від 

08.07.2019 року в справі №826/9665/16 з Єдиного державного реєстру судових 

рішень; 

9) копія Заяви про здійснення перерахунку від __.___.2019 року, відправленої в 

адресу Відповідача; 

10) копія відповіді Відповідача (лист №____ від __.__.2019 року); 

11) копія позовної заяви і доданих до неї документів відповідно до кількості осіб, 

що бере участь у справі. 

  

Позивач ______________________    ____________________ 
  (прізвище, ім'я та по батькові)      (підпис) 


