к оп/я

киТRський АпЕляцIйний суд
вчл. Со.попrОянська, 2-а, м. Киiв, 03l

фа кс 2 84-
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Унir<а-llьниii tloN,Iep справи'7 57 l54l 5 l/l9-ц
Апеляцir.jне tlровадхtення ЛЪ 22-rr,l824ll l 0 l 0/202
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Г'о.пtlвуtо.tий у сулi першоi
1

iнстанцiТ Новак Р.В.
iнстанцiI Онiщук M.I.

/[оповiдач у судi апеляцiйноi

ПОСТАНОВА

IмtrнЕм укрАiни
01 вересня202l року КиТвський апеляцiйний суд у скпадi:

суддя-доповiдач
суддi
секретар
за )/частю:

представника

позивача

i

Онiщук M.I.,
Шебусва В.А., Крюканiвська Г"В.,
IОшеrrко Я.М.,
Щугiнова Л.А.,

розглянув у вiдкрtттопл1, судовоNIу засiданrli в залi суду в MicTi Кисвi
апеляцiйrr)/ скаргу Акцiоrrерного товариства Комерцiйний Банк "ПриватБанк" на
рiшення Печерського райоFIIIого суду \,{. Киева вiд 19 листопада 2020 року по
цивiльнiй сгrравi за позовом СеменовоТ Олъги }Олiанiвни до Акчiонерного
ToBapI{cTBa Коп,lерltiйrIий Банк "ПриватБанк" про захист прав споя(ивачiв та
стrIгl]ення коштiв.

ВС]'АноВИВ:
У

2019 року [lеrценова 0.IO. звернулася до Печерського районного
с),д), \,I. l{исва з позоволI jlo Акrtiоttерного товарtrс,гва Коплерцiйний Банк
"ГJриватбанк". згiдl,то з ,tltим просила: стягt]ути з АТ КБ "Приватбанк" на iT користь
за договоро,rr М SAMDNO|()00121625857 вiд 02.08.2012 року штрафнi санкцiТ у
виглядi пенi 1,розпriрi З О/о з.t KO}lteFI день прострочеFIня на пiдставi ч. 5 ст. 10 Закоrrу
Украiни "ГIро захLlст прав сIlо)l(ивачiв" у cyMi l 125 855,02 доларiв США; стягнути
з АТ ItБ "Прtllзатбанк" на iТ корис,гь за договором J\Г9 SAMDN2500072'7625041 вiд
02.08.2012 porry ш,tрафrri caHlcrriT у виглядi пенi у розмiрi З "/о за кояtен день
просl]рочеIIня на пiлстаlзi.I 5 с,г, 10 Закону УrtраТrrи "Про захист прав споживачiв" у
c),N,Ii 562 92],56 до"lrарiв СU]А; суловi l]llтра,ги покласти на вiдповiдача.
;ttоtз,гtli

Iiirl'riсr,кий апеляцi йний счл

llllllllllllllll
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АСЕД "Апеляцiя"

В обгрунтування позовних tsимог вказувала, Lцо Botla
с к"ltiе1-1топц дТ КБ
<ПРИВаТБа}{К)) На ПiДСТаВi ДеПОЗитнIlх
/]oгoвopiB ЛЪ SдмDN6 \000]2162_5857 вiд
02.08.2012 року та ЛЪ SAMDN2 50а072162504 ] вiл
02.08 ,2Ol2poк)/.
HaBecHi 2014 року, у зt]'язку з приtlиlIеtlFIrlм (lункцiонування
банкiвськ1.1х
ВiДДiЛеt-tЬ ВiДПОВiДаЧа На TePlrTollii' АР Крип.л ,i,a
м. СевастопсlJIя, рtlхунки позивzlча

було заблоковано, нарахуванн.я вiдсоткiв припинено.
14,04,2016 року гIАТ ItБ кПРИвАтБАНIt> отримано
зЕtяву позивача вiд
29,0З,2016 року про розiрвання вказаFIих BI,I,,{.
депозитI.Iих догсrворiв. видаLIу
коtптiв та нарахованих вiдсоткiв, IIроте
дaltlzi заrIва банкомl була проiгIIороtзtl}iа.
У зв'язкУ з вищевикладеъII4м, позt4ваtч звернувся
до cyit)I iз лозовt-lоIо заявоIс)
про стягIIення I]кладiв, BizIcoTKiB т.а ш.rрафних сztнкrliй.
РiШеНl,tЯ[,1 ЖОВТНевого
райоtлного суlцу м, fiнiпllопетровська вiд 20.о2.2011
року у справi J\Ъ 20116621116-ц позовllj ви\,Iоги Cel,teHoBoT о.ю. до пА]-I{Б
<ПриватБанк) про I]овернення депозитtll{х lзкладiв" вI,Iп-.iат\,
вiдсоткiв та с.гягI{еIIIJr{
штрафних санкцiй було задоволенО
ПОВIJОr\,It
обсязi. С гягtrуr.о з ПдТ кБ
У
<ПриватБ.нк) IIа користь Семеноlзс,lТ 0.IO.
цlоtttовi копIтI1 зil договороNr строкового
ВКЛаДУ SAMDN01000121625857 вiд 02.08.20l2 pclKy
в cyMi li)000t) лоларiв сlllд
(cyrvra вк"ltаду).21895,89 до;rарiв C]LIA (вiдсо,гrtи
за rtсрiод з 02.0З.201,1
tIo

])o^n,
06,11,20lб року), 1з5зз5,з1 доларiв CIttA (пеrlя
З
у розшriрi '% за KO7IieH день
прострочення на пiдставi ч. 5 ст. 10 ЗакоrIУ УкраТrlи
кПро захист прав споя(ивачiв>

За ПеРiОД З 19,04,2016 РОКУ ПО 06.t t.20tб
року). il{о в гриl]t,lеI]ом,r, eltBiBa_lcH.,.i lto
курсу IlБУ станоп4 на 20.02.20l7
роrtу cTalIolJll,гb 20074б_5з,9б грн., 80бз.01 -rollrrpiB
CIIIA ЗО/о рiчних за перiод з 02.03.2014
року по 06. 1\.2016 року, Iло в гl]IlвrlсвOil{у
еКВiВаЛеttТi ПО КУРСУ НБУ станоN,I па 20.02.2017
року cTaHoBLlTb 22011;0.17 r-pH.
Стягнуто з ПАТ КБ <ПриватБанк> на користь СеменовоТ
0.IO. грошовi коlшти за
договороМ строItовоГо вкладУ SAMDN 2500()12162504l вiд 02.08.2012
рок1 Ll ct,п,li
50000,00 лоларiв CttIA (сума вкладv), 10947,94
доларiв СlПА вiдсоткiв за lтерiод з
02,0З,2014 рокУ по 06.11.2016
з61667,65
року,
доларiв ClПA tleHi r,розlrilli З')/оза
кояtен день прострочення на пiдстzlвi ч. 5 ст, l0 Закон1,
Украiгrlr <<l1po зiiхIIст llpaв
сIrо}Itивttчiв>> за перiод з l9.04.2016 pclKy
rro 06.11.20lб poKl,. Iцо в грIIвнеI]оN,{)/
еквiвалентi по курсу нБу станом на 20,о2.2017
року cTaI{oBI{Tb 100з7j26.85 грll..
40З1,5t ДОЛаРiВ США ЗО/орiчlтпхза перiодз 02.03.20|4рок}.по
06.1t.2016 року, rцо
В ГРИВНеI]ОМУ еКВiВаЛеНТi по курсу FIБУ станом на 20.02.2017
]]ок\ становить
110061л22 грн.

Постановою Апеляцiйного сУДУ
Днiпропетровськоi областi Bi: 1 8.0] .2018
року рiшення пtовтлrевого районного суду пт. f{riiпропе.гровська вiд 20.0].20l7
року
в частинi стягнення 3 процентiв
рiчних в cyMi 6402,]4 доларiв сLtlД за liерiод

02.0З,2014

року по

18.04.2016

року за договором сlрокового

з

вitлitду

SAMDNO1000721625857 вiд 02.08.20|2
року ,га в частинi стягtlення з пpouetrr.iB
РiЧНИХ В СУПli З2О|,З] доларiв США за перiод з 02.0з,2о|4
року по l8,04.20lб року
Киj'вськtlй

агrеля rцiti Htrii

суд

iltillll|illilJ
, ilililJшшjшilлilцццil
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,t

ь
кБ
вiд

за договором сlрокового вI{лалу SAMDN25000121625041 вiд 02.08.2012 року було
с:касовано. В irlrпiЙ LIас,гI.Iнi рiшення }Ковттrевого раЙонного суду м.

ьк]4х

вача

вiд 20.0'2,20l] року було

заJIишено без зN{iн. Постанова
Апеляцiйного суду !нiгlропе,IровськоТ областi вiд 18.01.2018 року у cпpaBi М
201l6621l16-rц набрала законноТ сили, але була оскаржена банкорt у касацiйноN{у
Щллiпропс,гровська

llорядку.

l вlд
f,ачY

16.02.201В рОК1' багrк пiдтвердив обсяг зобов'язанI) перед Семеновою О.С.
шляхом нада}I]{я довiдки про залиlrIки коштiв rla ii рахунках (довiдка

}l97AR7UR3 VАIРМТFТ] 6).

Вiдповiлно до доt]iд]tll Ns 7АR7URЗVАIРМТFВб вiл |6.02.2018 року,

l r)l()

.

j17

31.01.2018 року rrа рахунку позиваLIа Jф 263576|3913906 об.lислюваJIося
1028i7,8l до;l. ClIlA, а lla1 paxyljкy ЛЪ 263576|З909244 обчислtовалося 51408,91
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з тим, незвa)ка]очи IIа те, Iцо банк, FIадавши зазначенi виIце довiдки,
фактичttо пiл,rrзердl,tl] ct]oT зобов'язаlIIlrl Itорел Сеш,lеttовою О.С., виконувати ik BiH
все одно вiдмовивсlt.
I)азоrч-r

зв'я:tк\/ з вL{rr[евI4кJ|адсни\,I. позивач просив суд стягЕrути на ii користь з
llil.(повiдача пеIlIо на ttiдcTaBi LJ. 5 ст, 10 Закону УкраТни кIIро захист rrрав

1iiA

_

CLiJA.

lI-1,b

У

Псчеlэсьttого райоFI}Iого суду м. Киева вiл 19.1\.2020 року позов
заловоJIеIlо частItово. Стяtt,l,tvl]о з А'Г КБ <Приватбанк)) }ra користь СеменовоТ О.Ю.
2800000.00 грн. пеr,li у iэозплiрi З ОЬ за кожен день простроLIення на пiдставi
Рiшtешrrяп,t

ч&с,гини

п'ятоi ста,г,li

l0

Закону УкраТни uПро захист прав сlrо}кивачiв> за

логовороNц Jф SAMDNO1000]21625857 вiд 02.08.2012 року; 1400000,00 грн. - пенi у
розп,riрi 3 Yо,за к())кен день прос,гроченFrя на пiдставi частиltи п'ятоТ cTalTi 10 Закону

УlсраТriи <<IIро захilс,г прав сliо}Ittавачiв)) зit лоr,овором Л9 SAMDN2500072162504l
вiд 02"08.2012 року. Стягн\,то з A'I'КБ кIIриватбанк>> в дохiд дор}I(ави суловий збiр
v i,lозлriрi 88l 0.00 lprr. (а.с. l 04- l07).

В ttttе,ltяцiйнiй скарзi вiлrrовiдач, посилаIочисI) I-Ia tIорушення судом норм
llроцесуаJlLlIого Til ма:геlliа,rtьtlого права, просить рiшlення змiнити в частинi
ЗN{енIIJеItltя рсlзмiр),гlеIti l,i], у Bl,Illa/]Ky задоволеIJня позовних вимог. зазначити в
резолю,гивнiii частиtti рirпення, Iцо с)/ми tсошrтiв, якi пiлляг&IотIl стягненнIо з АТ КБ
"l1риватбаI{Ii" на корI4сть позI{L]tlч?l, зазна.lеl+i без вiдрахування податкiв та зборiв i
у ll().ila_rlJ,iIIoI,I)"угримаIJIIIо в установJIеному порядку.
l'ак. в обгрl,ц,lуllаlliIя ctзocl' аtrе:rяцiйноТ скарги зазItачас, що при вирiшеннi
пI.{танIiя llpo з,\{енIrIеtIlIя розптiр1, гlеt-li суд повиI{ен був встаноRитI4 спiврозмiрнiсть
неYстоЙкr4 lteBl4кoi{aнo\,1y зобов'язаrtнкl вil{ttовiдачем та врахувати iнтереси обох
с,горirr (а.с. l 10-] l6),
itijl.llягат,t,lNI\"iь

t.2018
I

року
рiод з
|L-Iаду

центiв

i року

нrtй суд

litrТвськиt"r апеля чi йrrий сул

llllll1tillllil

llulillllillx
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а

Ухвалоlо КиТвсr,кого

апе,lt"llтlilYtttогсl

cyil},

тзi,ц

05.07.202l poKr,

поFIоl],пеIIо

строк на апеляцiйне оскаря(енl]r1. вiлttри,го прова/lжеI{Ilrt у clTpaBi т,а IJадано cl,pgц
для подання вiдзиву (а.с. 12З. l24).

Ухвалою Киiвсьltого алеляцiйrtого 0улу

вiд

05.01.2021

року

справу

призначено до розгляду (а.с. 125).
Представник позивача у судоI]оN4у засi2цаtllti щоi]lо задоI]о-I{еIIнrl alпсJIrIl1iйноТ
скарги заперечував з пiдстав iT rrесlбl,рунтованос,гi тa безпiлставностi.
I1редставниtt вiдповiдlп,lд у судове заtсiдаttrtя FIe з'lIвtrlвся, IIро час .га rtiсце

рOЗГЛяду справи Irовiдоп,tлениЙ налеяiнI4п,I чиноN.{. ]Ipo приLtинL{ слзосi неявки суд не
сповiстl,tв.

Разом з тим, враховуIочи положеlIня LI. 2 ст. 372 rJI IK УкраТни. судом
апеляцiЙноi iнстанцii визнано за Moж-IlI.1l]e розг-lrlII\/,гр1 справу за вiлсутнiстLо
ПреДсТавника вiдповiдача, оскiльки Йогсl неявка не IIерешкод}IIас апеJtяtцiйномt,
розгпяду справи.

Заслухаlllпи доповiдь оуддi. висл\/хilвIlI14 поясtIеIIFlя сторiгl. Rl4I]LlивIIJи -га
Дослiдивtпи матерiали сlIрави, пepeBipLIBtiIll зttкt,lннiсть ,га обгрунтсlванiс,гь рiшlеllгtя
в межах доводiв апеляцiйноI скарги. обговоривtIIи доводи апе.тlяlцiйноТ скарги"
колегiя суддiв приходить до висновкv. Iцо апеляt]iйна скарга задоволеI,Iню не
пiдлягас, виходячи з Hacf упIJих пiдстав.
Як встановлено судом перtшоТ iHcтaHItiT та вбztчас,гься з ма,герiалiв справtа,
02.08.2012 poK,v Mi>tt tтозивачеN,I т,il вi,цпсlвiда.tспл було \/к-гlадеIIо деlIо:]итнI,1il логовiр
MSAMDNOl00072762585], IIа пiдставi якого позиtsачу бу:rо вiлкриr,о paix,\,lloк
Ns263576139l3906, на який поз}tвачеNt бr,,,rи Bгtecetti 100000,00 дол. ClllA.

i

02.0В,2012 пtiяt позивачеN,t та вiлповiдачеп,l було укладено депозl.tтнtlй
ДОГОВiР ЛbSAMDN2500072762504l. на пiдс,гавi яког позивачу було вiдкриr:о
рахунок ЛЬ 2635761З909244, на якrtй позI{ваIl BrTic 50000,00 дол. CII]A.
У справi J\Ъ 20|16621116-ц позовнi виN,{оги Семеновоi 0.IO. до llДТ КБ
<ПриватБанк)) llро поверFIення депозитIIIIх BititaJiB, tsигlлагч вiдсоткiв та с,гягlIеIIня
штрафних санкцiй було задоволено у повtIоtly обсязi. Стягtll,тсl з ПАТ КБ
<ПриватБаню) на користь СеменовоТ 0.IO. l1lсlшовi KoLшTII за;tоговоро,\l строкоtsого
ВКлаДУ SAMDNO11000127625857 вiд 02.0В.2012 рок1 в crrti 100000 ;o.lapiB CIl]A
(сума вкладу),21895,89 доларiв США (вiдсо,l,кlt за перiо_t з 0].0З.]01] рок} псl
06.11.20|6 року), 7З5ЗЗ5,З1 доларiв США (пеня 1,розrriрi 3 "6 за кожен деtlь
ПРОСТроLIенНя на пiдставi ч. 5 ст. 10 Закоrrч YItpaTHrr кПро захIlст праts спо/iiивачiв>
За перiод з 19.04.2016 року по 06.11.20lб porty), tllo L] грtIвгIсво\tr eitBiBli_tel;,l,i l;o
КУрсУ НБУ станом на20.02.2017 року отаноI]ить 2001465З,96 грн.. 806З.0i доларiв
США ЗО/о рiчних за перiод з 02,03.2014 року по 0б.l1.2016 року. tl{t) }] I,}]1,1tsHet]()N4v
еквiвалентi по курсу НБУ cTaItoM на 20.02.2017 року становиl,ь 22()\2().17 гргr.
СтягнУто з ПАТ КБ <ПриватБанк> на користь СепленовоТ О.Ю. гроruовi KorпTl{ за
ДОГОВОРОМ СТРОКОВОГО ВКЛаДУ SAMDN 25000121625041 вiд 02.08.2012 року в cyMi
Киr'вськи й апеляцiйнr,rй суд

llUlill]lxlJ
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а
50000,00 доларiв CII]A (с),поа вкладу), |0947,94 доларiв СIIIД вiлсоткiв за перiод з
02.03 .2014 porry гrо 06. l l .2016 року, З6166'/ ,65 доларiв США пенi у розмiрi 3 Yо за

].-]ено

строк

ко}кен деr{ь простроче}I}Iя на пiдставi ч. 5 ст. 10 Закоrrу УкраТни <Про захист прав
СПОЖиВаЧiв> за перiод з 19.04,2016 року по 06.11.2016 року, що в гривневому

праву

еквiвалеrl,гi по курсу

на 20.02.2017 року стаIIовить |00ЗlЗ26,85 грн.,
40З 1,51 до.llа]эiв США 3оlо pi.rrlrrx за гtерiод з 02.0З .20\4 року по 06,l 1.2016 року, що
В lрИВневоivt;- еквiвалеtlтi по курсу I]ijY cTaHoN{ на 20.02.2017 року становить

.!.l1IHo1

1l

}tlсце

c\ _fOM

гнiсr,ю

йному
ш{1 та

шення
:карги)
не

:прави,

rоговiр
а\\,нок

Ухва.ltюiочи рirшсttltя l{po LlacTKoBe заlIоволення позову, суд першоТ
iнстанцil'керуI]ався ст. l , 10" 22 Закоlту Украiiти "Про захист гIрав сгIоживачiв" та
ст,2,47 l3aKorry Украirrи "rlpo банки ,га баItкiвську дiяльнiсть".
Агlеляцiйrrий суд поI,од}куеться з висновками суду першоТ iнстанцii,
вихоляI{и з lIecTyI пtllx Itiдс,t,ав,
Так" за lloJlo)ItellllrlMи cTaтTi 526 IЦ{ Украiни зобов'язання мае
ВИконУватися I{аJIежним Llиt{оNл вiдrrовiдrlо до умов логовору та вимог цього
Кодексу, iTttttlax aKTiB III{вiJIьI{ого закоIIо/iаI]ства, а за вiдсутнсlстi таких умов та
t]ИМОГ - вi.цllовiдl]о ло зви.таi'в дiловогtl обороту або iнrrrих вимог, rцо звичайно

i;крито

i.

;

,,

КБ

lu-l{Il}l

l

кБ

i l'lLjОl'()

г C]LIA
lIiY Il0
aIi леIlt,

ставля,гься.

,'r

_tl

llL/

lo.-rapiB
,],ltct]()N4y
.

i

з ч. 1 сг. l058

I{I{ УrtраТrrи За логовором банкiвського вкладу
(_Iепозит:r,) o,'_lit;t сторона (балrк), ш{о прийItяла вiд другоТ сторони (вкладника) або
-1-,lЯ rrel ГРОIIIоВу суму (вк-rrад), IIцо надiйпtла, зобов'язуетъся виflлачувати
вкJIалItиковi т,аку cyN{y та процеItти IIа неI або лохiл в iншiй
формi на умовах та в
Зr'i;tirо

:,l Ba.liB>>
_

006 1,22 l plt.

рiп;ення були заллttпенi без зл,titl.

rзlттний

'ri

cl,alIoN,I

llос,гановою АLlеляцiГrrrого сулу l{нiпропетровськоТ об"цастi вiд 18.01.2018
1loltl рiпlення Жов,гIIевого райсltlrtого с\/д)/ м. flнiпропетровська вiд 20.02.2011року
в ,lастигti стягl{ення 3 проllентiв рi.Iних в cyMi 6402,74 доларiв CIJ]A за перiод з
02.03,2014 року по 18.04.2016 року за договором с,грокового вкладу
SAMDNO1000121625857 вiл 02.08.2012 року та в частинi стягнення З процентiв
рiчlrих в сt,п,ti З20\"З'/ дсlла]ltв CI[iA за порiол з 02.0З,2014 року по 18.04.2016 року
за догоl]оl]ом сlрокового |]ItJltuly SAMDN25000727625041 вiд 02.08.2012 porty було
cкacoBallo. i] irrшiЙ частlrнi рiшеlrня Жовтневого районного суду
м.Щнiпропетровська вiд 20.02.2017 року булrо залишено без змiн.
Пос'lановоtо BepxotltTo1,o Суду RilI 26.02.2020 касацiйша скарга АТ КЬ
<<ГIРtr'IRА'I-БдFII{),'. в якiй rli,lгloBi/tall просиl] скасувати рittlення сулiв першоi та
аllе.llяцit)iltоТ iTtcTatTrtiй та вi.l1п,tсitзl,tт:l{ }/ заllоволенtri вимог позиваLIа у rIoBHoMy обсязi,
бу;rа час,гково за/lоволена. Зменrlrенсl суми llрисуджеtlоi пеtti, в iншiй частинi

:ýJ не

ню

НБУ

; грFl.

Поl]яДкУ. ВсТа}IоВле}lих договором (чirстит{а першrа cTaTTi 105S LIK УкраiЪи).

:,)1ll,г11 зzt

:., в суп,ti
сул

Киiвськlrй апеляцiйний суд

l11,tlilililtilli1l1l

ilшшlillilililцццll lluшl]lillx
, ililn

:_liiHttйt

_: 57'37
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Вiдповiдно до ч. 1cr,.3 с,г.549 IU{ YrtpaTlllr IIeIIeIo с неус.гойка, Пlо
обчислtое,iься у вiдсотках Bilt cyп,lLI ttесвосчасно викоFtill{ого I,poшIoBoI.o

зобов' язаl]ня зil кожеII деII ь шpoc,I,polrc

Ilеrrя е особлиrзим

I

Il

tя

в

1,I

KoHiiпIuI.

вiдtlовiдlutьttостi :Ja HеII;UIe}ItHe tsикоItаIl}1rl
ЗОбОВ'ЯЗаННЯ, яка, KpiM вiдшкодуваItllя зби,гкiв rriс-ltя t]чи}IеIIого пс)руlлео,,," ,t1o,rlo
виконання зобов'язанIтя, пеlэе2дбачае додаткоI]У стимуJIIоIочу фунrtrlirо для
добросов i сного виконанI]я зобов' _ltзaIII1rI.
За по"ltо>ttенЕяп,{и с,гагтi l Закону Украiни <Про захис,I IIрав сполtивачiв>
спо}кивач - rде фiзичrIа особа, яка ПРи/rбавае, замовJIя€, використовус або мас
HaMip придбати чи замовити rlролукtlit<l д.ltяt особистих потрсб, безпосередl{ьо не
пов'язаIIих з пiдrrрием}lицькою дlh-rtънiс,,гtо або виконаItIшм обов'язкiв
НаЙМаНОго праrliвттика; продукцiя - rle буль-якi вrлрiб (товар), робота чи посJIуга.
що tsигоTовляються, викоtlуiоl,ься чLl IIttJ][IIо,I,ъсrl дJlrI заJIоI]оJlеttIIя cycгIi,ltbttttx
потреб; r]ослугоЮ е лi-llttыliс:t,ь вrIкоiltlt]tlя з Ftа/{а}{i{я (lrеlэелачij ctTo;TtirBa.lcBi
ПеВНОгО ВиЗначеного lIоговором матерiыlьного aIlI uелtаrе;liа,lьIiого б.ltаr,а", шIо
здiйспtос,гься за iндивiдуалыlим за}моI]JIеtli{rIм сIiоживаtIа J-iIя задово,rення йоl ct
особистих потреб; виконавець - це суб'скт госпо:iарIоваilня, якtаlYt виItонус
роботи або надае послуги.
Вiдповiдно ло частиIlи п'rIтоТ ст,а,гтi 10 Закону УкраТrrи <I-Ipo захлlс,г lli]al]
споживаЧi"u У разi коли вико}Iавець не мо}ке виконати (просr,рочус викоltаttня)
роботУ (наданrш послуги) згiлно з /lоговороN,{. за коrкtlий ДеНь (KorKHy го]lи}{у,
якщо тривалiсть виконалIня визнааIено у годинах) rrростроченIш спо>ltттвit.tсtзi
tsИ/]оlчt

сплачуетЬся пеня у розмiрi трьоХ вiдсоткirз вартос,гi роботи (пос"чуr,и), якIцо iHttte
Не ПеРедбачено законодавстI]ом. У разi коли вар,гiстъ роботи (послуги) не
визначено, виконавець сплачус споя(ивачевi llеустойку в розмiрi трьох вiдсот,кiв
загалъrтоТ BapTocTi замовлеIIIш.
СПЛата tsИко}IаI}цем }{еустойки (rrcrri), вс,ганоtsJlеноi в раtзi lлевикопаIltlя,
прострочення виконання або iншог,о нсl{аJlеrttltого tsиконання зобов'язання. не
звiльняе його вiд викоr{ання зобов'язаIпш в HaTypi.

Аналiз зазначених норм матерiатr,ного праtsа свiл.lцr, про те, Il{o
вкладник за договором банкiвського tsкладу (лепозиту) с спо)ttиваtIсNI

фiнансових послуг, а банк - ix викоtlаtsцем i несе вiдповiлальнiс,гь за IletIaJIe}ItIJe
надання цих послуг, передбачен1, частиною п'ятоIо cT.aTTi 10 Закону YKpaTllrT
<ПРО ЗаХиСТ Прав спохсивачiв>>, а саме сплату пеtti в розмiрi 3 О% BapTocTi
послуги

за

кожен

день

простроI{ення.

ПРИ ЦЬОМУ, вiдмова банку викоItати розпоряд}кеFIня K,,ticttTa з ви;l;t.ti
напеяtниХ йомУ за договороМ банкiвського рахунку суN,r свiдчить про
невиконанця банком cBoix зобов'язань ],ii N,lас гIас.,li;lксlм нzlс,ганнr{
KrIi'BcbKttt:'i апеляцiйни й

,llilлliшшllliлллцццll

суд

lluшцllli{
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l.

а. шо

вiдповiдальнос,гi, rrередбаченоТ законом у виглядi сплати пенi в розмiрi З О/о вtд
суN,rи yтримуваtrих банком копrтiв за кох{ен день з моменту звернення клiента з

toBoI,o

вимогою про видачу KotпTiB до дня фак,ги.lноТ видачi.
Така правова позиt{i;l мiститься у постановi ВеликоТ Па,,Iати Верховного
Суду вiдr 20.03.2019 року у справi Jю 76112629зl|6-ц та постановi Верховного
Суду вiл 05,06.2019 року у crrpaBi J{у75]lЗ2522lТ]-ц.
Itpiпl того. Верховrrий Суд у постаI{овi вiд 19.06.2019 року (справа
МЗ59/8114l17) зазначив, lцо tiiлком законним с стягнення з Банку на користъ
позивача пенi у розп,riрi трьох проtдентiв вiд суми )iтримуваних Банком коштiв,
оскiльки вillплова Баlrк1, виконати рiшlення суду та свосчасно видати вкладнику
налеrкrti йо]rцl, коIIl]]и свiдчить гrро IIевикоцання Баtlком cBoix зобов'язанъ та мае
tlаслiдком настаIilIя вiдповi;lаltт,tлостi псредбаченоТ Законом УкраiЪи <Про
захист Irl)aB сIlоrкивачiв> у вI4I,jIялi сltлати гrенi у розмiрi Tpl)ox процентiв вiд
суми утримуваних Балrком коrптiв за кох(ен день прострочення ло дня фактичноi

нання

шоllо

0

для

: :]Ll lt]))
:,r_r

\'IilC

i10.0 Не

, язкiв
\,,-.-I\/J'a!

],l])t{},Ix

i.",Cili
... tllo
:

вилачi.

l]е.itика 11а"пата Верховного Cyzry у постановi вiд 23.10.2019 року по
ltивiльнiй справi J'[s 12Зlз04l|6 пiдтвердила правомiрнiсть та вiдповiднiсть
принциIlу cпiBMiprlocT,i стяi,ttеIIIIя пerri у розмiрi утримуваних банком коштiв,
IlаJIежlIих позивачу"
I)азом з 1,I,1N,{, LIacTиlIa третя cTaTT,i 551 I{K УкраiЪи з урахуванням

,ic)t О

;:

:.aн\'С

.

;lpaB

,

iзttня)

,

полояiеIIь cTaTTi 3 LIK Украiilи пIодо зага-гlьних засад цивiльного законодавства,
дас право сул,y зп,{енIIтI,II,L{ 1lозмiр llеyстойки за умови, що iT розмiр значно
llеревиtI{\,е розп,riр збt.t,t,ltilз ,l]a зi-t наявltсlстi iнтltих обстаtзин, якi мають icToTHe

1l1}iy,

::1.1с:tзi

l

ltlLtte

_;l)

зllzlчеFl

Ile

)HaHIш,

t{ня. не

tale}KHe
T.:l.1

I

LtJpilt, цо

засJI)/говуIо,I,ь rla

увагу (rrаприк.пzrд, вiдсутIliсть trегатIltsttих нас.itiдкiв для

llозиl]аLIа через простр otl енI{я вI4конашtя зобов' язання).

Прrт цьому, пита}It]я змеFIIIJеI{ня розп,riру гtеустойки вирiшуеться

Iцо

:}1вачем
!

{rI.

lс,гоr,rtипlи ilбс,rавlttl;li\lи l] розllрlirr,ri частI,IнLI ,гре,llt,оi ст. 551 Цк Украiни
N4oiIiHa вважати. зсlltpеN,{а, е,I,t,гtiIIL вI.tконаl]ня зобов'rlзаIlllя бор;книtсом; майновий
с,гilrj с,горilt. яiti берутr, }чдсть у зобов'lrзаtlt,ti: Itc лtlше майновi. але й iншi iллтереси

:.,orKiB

т€,

]

tI.{

,рт L) cTi

видач1

rъ

про
астання

в

KotrKpeTlTiri сl.iтуацiТ на ttiдс,гаtзi певttих дсlltазiв i 1эозрахункiв.
Устансltзl,tltltlи. t]to 1lозп,Ii1"l tIе\,стойкll з}{ачrIо бiльший вiд розмiру боргового
зобовtязанI{rI суд застосовуе до сttiрних правовiдносин Hopп,ly частини третьоТ
cTa,tTi 551 ЦК УкраТrlи.

Аltалогi.лгt), правоI]у позицitо висловлено I}ерховнипr Судом Украiни у
ttoc,t,atHotзi rзiл 0З BepecHri 201,} port,r, v сгtрlttзi М б-i[)Oцсl4.
Ilспраi;сlмiргlа поведiltкаl борztниl<ll t.te ловинIlа заJlишатися безкарною, бо
Illxгo tle Nlac rlpaBit о,гримуваr,и будt,-якi rrереваги з своеi незаконноТ поведiнки.

суд

Ки I'BcbKrr ii апеляшi йний суд

llillll11llllllil

ilшшllllilililцццll llLll|l]lil{
. ililn

riл"rний

.
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порушенrlя вип,{ог закону не може бу,гr,r ,riJtя борrкtltlка вигiдltitllиiчt гтiiк

йоr.о

викоFIання.

Пlэи цьому, вiдrrовiлач с фуrlкцiонуючим загаJlьноIrацiоttа,тьтrипц банком
та закриття його вiддiлеrrrtя чи фiлii нс IvIоже I]пJIинути гtа обов'язок баtlкч Il1одо
виплати вiдсоткiв та вкладiв клiсrtтам банltу.
От}ке, суд гrершоi itrcTaHrlii z-tiйшсlв обгруrlт,оваIIого tsисновку rlpo
ЧаСТкоВе ЗадоволецI{я rIозову ,га зменtllеЕ{I{я гtегti. оскi;ti,ки iT cy]\ta зtIаIi}{о
перевипlус розмiр суми утримуtsаrrи,х коrlr,гiв.
KPiM ТоГо, i]раховуIочи ,ц]ива,тlе l,it бсзtli/{ст:авltс нсвиl(о}{.]tIl{r]
вiдповiлачем закоцI{их вимог ilозлjваLIаt ,t,a 1liшtеttня сулу, що rrабрzutсi зеtкоtltttll
QИЛИ, irедобросовiсну rlоведiнку багtку, якtrti пiс"l1.1л ilаданнri tlозиtsачу ос|liцiйноr о
пiдтвердяtення наявностi на-шелtltих йоrrtу коштiв на ])ахчнках в банку (у виглядi
ДовiДок Гrро з€lJIиrпки KoIIITiB rra paxyrrKy), продов)Itив iгttоrl\.ва,I,и закоглл-li ви]vоги
ПоЗивача про IIоtsернеrI}iя наIIежIIого л:tоп,rу вкJIалу, c1,,t обгру.IIтоI]аI{о зменlllив
розмiр пеtтi з З1670З01,70 грrr. (еквiвалеrrг ] 125 855.02 до.-l. США за офiuiйним

курсом НБУ,

станом на

19.1i

.2020 року) зzi -IоговороN4

ЛЪ

SAN4DNO|000127625857 вiд 02.08.2012 року до 2В00000,00 грн. (прлtблизIlий
еквiвалеltт суми утримуваних KorrITiB) та з 15ВЗ5152,30 грrt. (еквiвалеttт
56292],56 дол. СПIА за офiцiй}Iим курсом I{БУ. cTaI{oM на i9.11.20]O року) за
договором ЛЬ SAMDN25000]2162504i вiл 02.08.2012 року, до 140О000,00 r.prr.
(приблизttий eKBiBilпe}IT суми утримуt]аних кошt,гiв).
Апеляцiйrrий суд rlогоджусться з висноIJкЕlми cyiiy, utо сту-пil{ь lакого
ЗМеНшеЦНя пенi (неустоЙки) с проrrорцiЙrrип,r, розумниN,f та спраtsе!лl4tsLlr\I. TaKLtM,
ЩО вiДповiДас завда}IнIо

ti

цивiльного судочиI{ства i не lторушус права позLlвача iLa
оТримання передбаченоТ закоFiом тlеусr,ойки за прост])очення вtlконаIIня
зобов'язань по своечасному поверненню банкiвсъкого вк_iтаду.
У свою чергу, оскаржуючи рiпrенrrя. АТ КБ <iIриватбанк> не спрос,гуЁЪв
ПРавилънiсть висновкiв суду першоТ iнс,ганшiТ, а доводи апеляцiйноТ .nupi"
ЗВоДяться виключно до переоцitлки доказiв та FIезгоди з такиN,Iи висI]овками.
Таким чином, ухвалIоIочи рiшtення, суд першоТ iнстаrlцii повно та всебiчно
роЗГЛяFIув справу, надав BciM довсlдашt cTopiH }rалея{ну правову оцiнrtу. оцiтlив
НалеЯttliсТь, допустимiсть, достовilэlliсть Iiожного доказу otipeNlo, а ,i aKoiii
достатнiсть i взасмний зв'язок доказiв 1, Тх cyKy1-1HocTi та постановLIв закоIIIIе.
ПРаВИЛЬне lrо cyTi i справедливе рiшенI]rI. 11ри апеляцiйtrсlму розглядi справи
IIОРУШеНЬ НОРМ матерiального i процесуалLного права, якi с пiдстzlвоtо для
скасування рiшення, в справi не виявлеI{о.
ВiДПОВiДНО До сТ. 375 ЦПК УкраТни суд апеJIяцiйпоI ittc,t,atrlliT за.lt1.1ttlаtl
аПеЛЯЦiЙнУ скарГу без задоволення, а су/]ове рiшення без змiн, якrцо виз}Iас, ш{о суд
Киt'вськийr

а

пеля цi йни ri сl,д

llLliIllli|lIJ
, liililiшшl|llilлл|]ццll
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r

'F

_]

перIIIоТ iнстаrrцiТ )/xl]aJlиB судове рiшtеtlrtя
процесуального права.

r.io го

вищевиIiлitдене, колегiя суддiв приходить до висновку гtро
за-лишенFrя апс.ltяцiйноТ скарги без заl{оволення, а рiшення суду без змiн.
ВраховуrочLт викладеIIе. керуIоIIись ст.ст. 268, ЗбJ, ЗбВ, ЗJ2, З74, 375, З8Ij84 ЦПК УкраТгlи. с:ул

Iliодо

!,

про

значно

IIоСТ'АноВИВ:

,l,]l]}{r]
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