Процедура подачі заяви про стягнення заборгованості за житлово комунальні послуги
У відповідності з законом України Про судоустрій і статус суддів, від 07.07.2010
року за № 2453 – VI , було внесено зміни до Цивільно процесуального кодексу України, а
саме до ст.ст. 96,99,100,103,104,105,105 -1, та інших.
Вище вказані зміни вплинули на хід розгляду позовних заяв, про стягнення
заборгованості по оплаті за обслуговування будинку та прибудинкової території. Оскільки у
частині 3, ст.. 96 ЦПК України, «вимоги, за якими може бут и видано судовий наказ»,
однією із вимог є стягнення заборгованості за оплату житлово -комунальних послуг, це
дозволяє<b> змінити позивне провадження у наказне </b> . На підставі викладеного, та
керуючись змінами у законодавстві на сьогоднішній день для ст ягнення заборгованості по
оплаті за обслуговування будинку та прибудинкової території є можливість звернутись до
суду не з позовом, а з заявою про видачу судового наказу стосовно стягнення
заборгованості за оплату житлово -комунальних послуг, що значно зде шевить і прискорить
процедуру розгляду.
Оформити звернення до суду може безпосередньо голова об’єднання, для цього
необхідно подати заяву (див. Зразок 1) та перелік необхідних документів.
До заяви додаються документи які підтверджують правомочність заявника та
засвідчують факт виникнення та розміри заборгованості. В залежності від конкретного
випадку перелік документів може дещо змінюватись але не суттєво.
Приблизний перелік документів н еобхідних для подачі заяви про видачу судового
наказу щодо стягнення заборгованості:
1) Копія паспорту голови ОСББ.
2) Копія протоколу про обрання голови ОСББ.
3) Копія протоколу (ів) про встановлення тарифів на утриманні та обслуговування
будинку і прибудинкової території, що діяли на момент формування заборгованості.
4) Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ОСББ
5) Копія статуту ОСББ
6) Копія Акту приймання – передачі житлового комплексу з балансу на баланс.
7) Копія договору на обслуговування будинку і прибудинкової території між ОСББ та
боржником
8) Копія договору банківського рахунка або довідка про відкриття рахунку.
9) Довідка ОСББ про попередні повідомлення боржника щодо заборгованості (при
наявності).
10) Два акта звірки – як свідчення того що боржник визнає факт своє заборгованості
(див. Зразок 2)

11) Квитанція про сплату держмита
12) Квитанція про оплату витрат за інформаційно -технічне забезпечення розгляду
цивільної справи
13) Копія заяви про видачу с удового наказу з додатками.

Інформаційна довідка:
Судовий наказ
Наказне провадження, є спрощеною формою розгляду цивільної справи в суді.
Судовий наказ є одночасно виконавчим документом і тому має бути оформлений
відповідно до вимог, встановлених Законом України "Про виконавче провадження" до
виконавчого документу.
На відміну від позовного провадження, де особами, які беруть участь у справі, є
сторони і треті особи та їх представники, при наказному провадженні особи, що беруть
участь у справі, складаються із заявника та інших заінтересованих осіб, їхніх
представників.
Заява про видачу судового наказу подається у письмовій формі до суду першої
інстанції за загальними правилами підсудності, визначеними Кодексом, і повинна містити
найменування суду, в який подається заява; ім’я (найменування) заявника та б оржника, а
також ім’я (найменування) представника заявника, якщо заява подається представником,
їхнє місце проживання або місцезнаходження; вимоги заявника і обставини, на яких вони
ґрунтуються; вартість майна у разі його витребування; перелік документів, що додаються
до заяви.
У разі подання неналежно оформленої заяви суддя залишає заяву без руху, про що
постановляє ухвалу із зазначенням підстав такого рішення, і надає заявнику строк для
усунення недоліків. Якщо заявник у встановлени й строк виконає вимоги відповідно до
ухвали суду, заява вважається поданою в день первісного її подання до суду. Інакше заява
вважається неподаною і повертається заявникові. Слід зазначити, що повернення заяви не
є перешкодою для повторного звернення з так ою самою заявою після усунення її
недоліків.
Суддя відмовляє у прийнятті заяви про видачу судового наказу, якщо заявлено
вимогу, що не передбачена Кодексом, або якщо із заяви і поданих документів вбачається
спір про право, про що пос тановляє ухвалу. Відмова у прийнятті заяви унеможливлює
повторне звернення з такою самою заявою. У цьому випадку заявник має право
звернутися з тими самими вимогами у позовному порядку.
За подання заяви про видачу судового наказу спл ачується судовий збір у розмірі
п’ятдесяти відсотків ставки, яка визначається з оспорюваної суми у разі звернення в суд з
позовом у порядку позовного провадження. У разі відмови у видачі судового наказу
внесена сума судового збору стягувачу не повертається . У разі пред’явлення стягувачем
позову до боржника у порядку позовного провадження ця сума зараховується до суми
судового збору, встановленої за позовну заяву.

Законодавством встановлено триденний строк для розгляду заяви та видання
судового наказу по суті заявлених вимог. При цьому видача судового наказу проводиться
без судового засідання і виклику стягувача та боржника для заслуховування їх пояснень.
Судовий наказ видається стягувачу після набрання ним законної сили.
Так, після видачі судового наказу суд невідкладно надсилає його копію боржникові
разом з копіями заяви стягувача та доданих до неї документів. При цьому суддя роз’яснює
боржнику право в разі заперечення проти вимог стягувача подати заяву про його
скасування. Ця вимога має бути виконана протягом десяти днів з дня отримання судового
наказу.
Інакше у разі ненадходження від боржника заяви про скасування судового наказу
протягом трьох днів після закінчення строку на її подання, пр и умові наявності даних про
отримання боржником копії наказу, судовий наказ набирає законної сили. І лише тоді суд
видає його стягувачеві для пред’явлення до виконання.
Отже, Кодексом також передбачена можливість скасування судового наказу, якщо
боржник проти нього заперечує. Відповідна заява розглядається судом протягом п’яти
днів, про що постановляється ухвала, якою скасовується судовий наказ, в якій суд
одночасно роз’яснює про можливість розгляду заявлених стягувачем вимог в позовн ому
провадженні з додержанням загальних правил щодо пред’явлення позову.
Ухвали суду про відмову у прийнятті заяви про видачу судового наказу або про
відмову у скасуванні судового наказу можуть бути оскаржені в апеляційному порядку.
Також судовий наказ може бути переглянутий у зв’язку з нововиявленими обставинами.
Замість втраченого оригіналу судового наказу суд, який його видав, має право за
заявою стягувача або поданням державного виконавця видати його дубліка т.
Зразок 1. Заява про видачу судового наказу

В Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області
Заявник:

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «__________»
м. Вознесенськ, вул. ________________, №
р/р _________________ Банк__________________, МФО ______,
ЄДРПОУ _______

Боржник:

ПІБ_______________________, Миколаївська обл.
вул. __________________,№__, кв.__.
Індекс ______

ЗАЯВА
про видачу судового наказу

м. Вознесенськ,

(ПІБ боржника)________________________, власник квартири №___ в будинку по
вул. _____________, №___ є співвласником багатоквартирного будинку в якому створено
ОСББ ________. ОСББ ______ являється балансоутримувачем і здійснює утримання та
обслуговування будинку. Згідно договору на обслуговування будинку та прибудинкової
території співвласник, тобто (ПІБ боржника)______________ , поручає ОСББ
«__________» (надалі об’єднання) обслуговування будинку №____, по вул. ____________,
та прибудинкової території та приймає участь у витратах по виконаних робот ах.
Відносини з приводу створення та діяльності об’єднань співвласників
багатоквартирних об’єднань регулюються Законом України «Про об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку», їх статутом
та договором про
обслуговування будинку та прибудинкової території.
Відповідно до ст.10 Закону України «Про об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку», до компетенції загальних зборів співвласників
багатоквартирного будинку визначення розмірів платежів та внесків членів об’єднання.
Згідно умов договору наймач повинен сплачувати внески щомісячно протягом 30
календарних днів звітного (податкового) місяця, відповідно до тарифів затверджених
протоколом загальних зборів.
Так, відповідно до умов договору та протоко лу загальних зборів, боржник
повинен був сплатити об’єднанню за період з ______________ , по ___________ року
суму в розмірі ___________ грн., тоді коли у свою чергу за вказаний період сплатив
_________ грн. У результаті цього за власником квартири виникл а заборгованість по
внескам членів об’єднання в сумі ____________ грн.
Відповідно до ст. 526 Цивільного кодексу України зобов’язання має виконуватись
належним чином відповідно до умов договору. А згідно ст. 96 ЦПК України судовий
наказ може бути видано, як що заявлено вимогу, про стягнення заборгованості за оплату
житлово-комунальних послуг.
На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, ст..526,714 ЦК
України, ст..3, 4, 96 ЦПК України,

ПРОШУ:
1.
Розглянути заяву по суті та видати судовий наказ .
2.
Стягнути з (ПІБ боржника)_____________________ на користь Об’єднання
співвласників багатоквартирного будинку «________________»
(р/р _______________, Банк ____________ , МФО ________, ЄДРПОУ ____________ )
заборгованість по внескам та платежам співвласник ів об’єднання за період з __________
р. по ______________ р., в сумі __________ грн.
3.
Стягнути з (ПІБ боржника)_______________________ витрати на інформаційне
забезпечення розгляду справи сумі 30 грн., та державне мито в сумі 25,50 грн.
ДОДАТКИ: (перелік всіх документів, що додаються до заяви)
1.
2.
3.
….

«_____»____________
дата

Голова правління ОСББ_______
ПІБ______________ ___________
МП
підпис

Зразок 2. Рекомендований формат акту звірки по заборгованості

АКТ ЗВІРКИ

м. Вознесенськ

«

» ____________ 2010 р.

Складений головою ОСББ «_____ », ПІБ _______________ _______, та
ПІБ_______________________________________, власником, квартири №____ , в
будинку №__ по вул. __________, в м. Вознесенськ, в тому, що на підставі договору від
«__» ____________ 20____ року, за №___, заборгованість по внескам на утримання
прибудинкової території, згідно з тарифів встановлених протоколом загальних зборів
ОСББ «____» за співвласником об’єднання, ПІБ______________________, становить:
1. За тарифом - __ грн. за 1кв.м. затвердженим протоколом загальних зборів ОСББ
«______ » , від «
» ___________ 200___ р. за №________
п/н

Дата

кв.м грн.

Нарахування
у грн.

Сплата у грн.

Заборгованість у
грн.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
За період з « »____________20__р. по « » ____________ 20__р. заборгованість
становить _____ грн. ( прописом
грн.)
2. За тарифом – __грн. за 1кв.м. затвердженим протоколом загальних зборів ОСББ
«______ » , від «
» ___________ 200___ р. за №________
п/н
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Дата

кв.м грн.

Нарахування
у грн.

Сплата у грн.

Заборгованість у
грн.

11
12
За період з « »____________20__р. по « » ____________ 20__р. заборгованість
становить ___ грн. ( прописом грн. )
Усього за період з « »____________20__р. по « » _____ _______ 20__р. заборгованість
становить_____грн. . ( прописом грн. )

Головний бухгалтер ОСББ «_______________»
ПІБ _______________________________________

_______________
підпис

Голова ОСББ «_______________ »
ПІБ _______________________________________

_______________
підпис

МП
Співвласник
ПІБ_______________________________________,
квартира №____ , в будинку №____ по вул.
_________________, в м. Вознесенськ

_______________
підпис

