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Верховний
Суд

ПостанOва

lMeHeM Украi'ни

0'l жовтня 2020 року

rи. Киj'в

справа N9 757151 77 4117 -ц

провадження N9 61 -l 7545свl 9

Верховний Суд у складi колегil' суддiв Першоi судово'l палати Касацiйного

ци вlл ьнOг0 суду:

Яремка В. В. (суддя-доповiдач), Коломiець Г. В., Ступак 0. В.,

учасники справи:

позивач - Нетребiн Андрiй Юрiйович,

вiдповiдач - Акцiонерне товариство Коплерцiйний банк <ПриватБанк),

розглянув у попередньому судовому засiданнi у порядку письмового

провадження касацiйну скаргу Акцiонерного товариства Комерцiйного баНКУ

кПриватБанк) на рiшення Печерського районног0 суду MicTa Киева вiд 2З СерПНЯ

201В року у складi суддi Литвиновоil. В. та постанову Ки't'вського апеляцiЙного

суду вiд 2] серпня 2019 року у складi колегil' суддiв: Гаращенка Д, Р,,

Невiдомоl'Т. 0., Пiкуль А А.,

ВСТАНOВИВ:

0писOвА чАсгинА

Корогкий змiст позOвних вимог га pitleHb судtв

У червнi 2О17 року Нетребiн А. Ю. звернувся до суду з позовом, надалi уточнениN/,

до Публiчного акцiонерного товариства Комерцiйного банку кПриватБанкп (далi -
ПАТ КБ <ПриватБанк,,), правонаступником якого е Акцiонерне товариство



КОМерцiйний банк кПриватБанкп (далi - АТ КБ кПриватБанко), про стягнення
грOшових коштiв за договоропл банкiвського вкладу,

На обГрунтування позову посилався на TaKi обставини. l З лютого 20l 4 року через
СИСТеМУ дистанцiЙного обслугOвування <Приват24>, перебуваючи на територii'
Автоноп,лноi'Республiки Крипл, BiH вiдкрив депозитний рахунок N9 26З5762Зт27115

У ПАТ <КБ <ПриватБанк>, на який перерахував грошовi кошти у розп,riрr
З0 000 дол. США з належного йому в банку рахунку N9 5ЗбЗ5420500l l бl 9. HaBecHi
2014 рокУ у 3в'язку iз припиненням функцiонування банкiвських вiддiлень
вiдповiдача на територii ABToHoMHoi Республiки Крим та м, Севастополя його

раХУНОк було заблоковано. З N/етою отримання належних йому коштiв та
Нарахованих за ними вiдсоткiв BiH неодноразов0 звертався до банку iз вимогами
ПОНОвити Йому доступ до рахунку, на що банк не реагував. l З квiтня 20Т 7 року BiH

Надiслав заяву до голOвного офiсу ПАТ (КБ кПриватБанк), у якiй вимагав
ПереВеСти суму у розмiрr З0 000 дол. CLIJA вкладу та HapaxoBaHt вiдсотки на

належниЙ Йому рахунок. Зазначену заяву банк залишив без задоволення

Ураховуючи вказане вище, Нетребiн А. Ю, просив суд стягнути з вiдповiдача на

Його користь суму вкладу у розмiрl З0 000 дол. США, HapaxoBaHi вiдсотки за
перiод з lЗ лютого до 12 березня 20l4 року (2В днiв) у розмiрi lВ4,10 дол. США,
HeHapaxoвaHi вiдсотки за перiод з 1З березня 20l4 року до 24 квiтня 2017 року
(l l З9 днiв) у розмiрi 7 4В9,З2 дол. США, HeHapaxoBaHi вiдсотки за перrод
З 25 квiтня до 0З травня 2017 року (9 днiв) у розмrрi 7,40 дол США; HeHapaxoBaHi
вiдсотки за перiод з 04травня 2017 року до 07 серпня 201В року (461 день)

У РОЗмiрi З,79 дол. США, три вiдсотки рiчних за перiод з 25 квiтня 20l7 року
До 07 серпня 201В року (а70 днiв) у розмiрi Зl 440,9б грн, а всього З7 бВ4,бlдол,
США та З1 440,96 грн.

Справа розглядалась судами неодноразов0

Рiшенняпл Печерського районног0 суду MicTa Киова вiд 2З серпня 201В року позов
ЗаДОВОЛенО. Стягнуто 3 ПАТ КБ <ПриватБанк) на користь Нетребiна А. Ю cyмly

ДепОЗитного вкЛаду, розмiщеного на рахунку N9 2бЗ5762ЗТ2Т115 у розп,liрi
З0 000 дОл. США, HapaxoBaHt вiдсотки за перiод з l З лютого до 12 березня
2014 рОКУ у розмiрi l В4,1 0 дол, США, HeHapaxOBaHi вiдсотки за перiод з 1 З березня
2014 РОКУ ДО 24 кВiтня 2017 року у розмiрi Т 4В9,З2дол США, HeHapaxoBaHi
вiдсотки за перiод з 25 квiтня дО 0З травня 2017 року у розмiрi 7,40 дол, США,
HeHapaXOBaHi вiдсотки за перiод з 04травня 20l7 року до 07 серпня 201В року
У РОЗМiРi З,79 дол. США, три вiдсотки рiчних за перiод з 25 квiтня 20l7 року
ДО 07 СеРПНЯ 201В Року у розмiрi Зl 440,96 грн. Вирiшено питання щодо розподiлу
судOвих витрат.
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нення Рiшення суду першоi'iнстанцil мотивоване тим, що наявнiсть договiрних вiдносин

гиiж Нетребiним А. Ю. та банком за договором банкiвського вкладу (депозиту)

пiдтверджусться належниIvи, дOпустимими та достатнiми письмовими дOказаМИ,

що мiстяться у матерiалах справи, вiдповiдач не спростував доводiв пOзиваЧа.

Наданий позивачем розрахунок заборгованостi перевiрений судом та вiдповiдае

дiйсностi.

Постановою Киl'вського апеляцiйного суду вiд 2l серпня 2019 року рiшеннЯ

Печерського районного суду MicTa Киева вiд 2З серпня 201В року ЗалиШеНО

без зплiн.

постанова суду апеляцiйноi iнстанцii' мOтивована тим, що мiж сторонами

укладений договiр депозитного вкладу та позивач BHic кошти на депОЗИтний

рахунок банку, що о пiдставою для стягнення з банку суми депозиту та вiдСОТКiВ.

,{ор о гки й зм ic г та уз а галь н е н t д о в од и ка с а ц iй н oi' с кар ги i п оз и ц ii' lH ut их уч а с ни KiB

'| BepecHi 201 9 року АТ КБ кПриватБанк> звернулOся до Верховного Суду

з касацiйною скаргою, в якiй, посилаючись на неправильне застосування НOрМ

i,,латерlального права та порушення норм процесуальнOг0 права, прOсить

.касувати рiшення судiв першоi та апеляцiйноj iнстанцiй, ухвалити нове рiшенНЯ,

|киlй в]дл,,tовити у задоволеннi позову.

-(асацiйна скарга мотивована тим, що суди попереднiх iнстанцiй дiйшли

lомилкового висновку про те, що наявнiсть у позивача банкiвських виписОК

доводить факт укладення мiж сторонами договору банкiвського вкладу та

зарахування коштiв, оскiльки доказами зарахування коштiв е оригiнал договорУ

банкiвського вкладу та оригiнал квитанцil'(платiжного доручення) про внеСенНя

грошових коштiв на банкiвський рахунок, якi позивач суду не надав.

Вiдзив на касацiйну скаргу не надходив.

Рух справи в судiкасацiйноj lнсганцli

Ухвалою Верховного Суду вiд 04 жовтня 2019 року вiдкрито касацiйне

провадження у цiй справi та витребувано ii матерiали.

/,l 0 ги в увАль нА чА с ги нА

Позицiя Верховного Суду

Вiдповiдно д0 пункту 2 роздiлу l| кПрикiнцевi та перехiднi положення> Закону

Украiни вiд 15 сiчня 2020 року N9 4б0 lX пПро внесення змiн до Господарськог0

процесуального кодексу Украi'ни, l_]ивiльного процесуального кодексу Украiни,

Кодексу адмiнiстративного судочинства Укра'iни щодо вдосконалення порядку

розгляду судових справ) (далi - Закон N9 4б0 lX) касацiйнi скарги на судовi
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РlШення, якl пOданl l рOзгляд яких не закiнчено до набрання чинностi цим Законогм,

РОЗГлядаються в порядку, що дiяв до набрання чинностi циги Законом (0В лютого
2020 року)

Касацiйна скарга у цiй справi подана у BepecHi 201 9 року, тому вона пiдлягае

розгляду в порядку, що дiяв до набрання чинностi Законоп,л N9 460-|Х

Вiдповiдно д0 частини першоl'статтi 401 ЦПК Укра'rни попереднiй розгляд справи
ПрOВOдиться у пOрядку письмовог0 провадження без повiдогйлення учасникiв
справи.

Згiдно з частиною другою cTaTTi ЗВ9 ЩПК Украiни (тут iдалi - у редакцri'
до набрання чинностi Законом N9 460 lX) пiдставап,ли касацiйного оскарження
0 неправильне застосування судом норм матерiального права чи поруl]]ення

нOрм прOцесуальнOг0 права.

Вiдповiдн0 до частини TpeTboj'cTaTTi 40l ЦПК Украiни суд касацiйlноl iнстанцii
3аЛИШае касацiЙну скаргу без задоволення, а рiшення без змiн, якlло вiдсутнr
пiдстави для скасування судового рiшення.

Вивчивши пrlатерiали цивiльноi'справи, перевlривL]]и доводи касацiйноr скарги,
Верховний Суд дiйшов висновку, що касацiйна скарга о необГрунтованою та
пiдлягае залишенню без задовOлення з огляду на таке.

Ал/огиви, з яких виходить Верховний Суд, та засгосOван/ нор/r,lи права

СУди встановили, щ0 lЗлютого 2014 року НетребiнА Ю. вiдкрив депозитний
рахунок N9 26З5762З72Т115, перерахувавши з належного йому рахунку
Nq 5ЗбЗ5420500l l бl9, вiдкритого у ПАТ КБ кПриватБанк> на пiдставi угоди
вiд 14 травня 201З року, грOшовi кошти у розмiрi З0 000 дол. Ct-]-]A, що
пiдтверджуеться випискою вiд 12 квiтня 2017 року за картколоi рахункогй
N9 5ЗбЗ5420500l l бl9 iз додатковим рахункогч1 договору за перiод з 0l сiчня
2014 року до l 2 квiтня 2017 року (т. 1, а. с.120-122)

lЗ квiтня 2017 року Нетребiн А. Ю. через свого представника звернувся з листом
ДО ГOЛОВи правлiння АТ КБ кПРИВАТБАНК), у якому просив повернvтrl йому
ГРОШОВУ СУМУ У РОзмiрi З0 000 дол, США шляхом перерахування з депозитного
РаХУНКУ N9 26З5762З72Т11 5, вiдкритого через банкiвську систем! кПриват24>,

На КаРТКОВИЙ РахУнок N9 4149629З002б44З9 або видати через касу вiддiлення
банкУ. У листi позивач просив надати вiдомостi щодо нарахованих вiдсоткiв
на суму вкладу, виписки за рахунком N9 26З5762З72Т11 5 та N9 5збз5420500l l бl 9

(т. 1, а, с. 15).

Розглянувши 3вернення позивача, Ат кБ <ПриватБанк> листом вiд 0В травня
2017року, пOсилаючись на те, щО вимушене припинення дiяльностi банку
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на територii Автономноl' Республiки Крим i м. СевастопOль призвело до втрати

гйожливостi здiйснювати банкiвську дiяльнiсть та незаконного вилучення майна

банку, яке знаходилося на 0купованiй територil, фактичноi конфiскацil'частини

його майнового комплексу, повiдOмило, щ0 у банку вiдсутнiй доступ до первинноl

документацi'l' за зазначеним рахунком i надати будь-яку iнформацiю не е

л/ожливиIм (т, 
-1, 

а, с. l б-'l7)

Згiдно з випискою ПАТ <КБ кПриватБанк) вiд 29 сiчня 201В року про залишки

коштiв та HapaxoBaHi вiдсотки у НетребiнаА. Ю. на рахунку N0 26З5562261З705

i'кСтандарт) на З п,riсяцi у доларах США) залишок станом на Зl грудня 201З року

станOвив суму у розмiрi З0 160,2Т дол. США, з яких 16О,27 дол. США -
це HapaXOBaHi вiдсотки (т. l, а. с. 66-67).

Зiдповiдно до виписки ПАТ <КБ <ПриватБанк) вiд 29 сiчня 20l В року про залишки

<оштiв та HapaxoBaHt вiдсотки у НетребiнаА. Ю. на рахунку N0 26З5562261З705

Стандарт) на З мiсяцi у доларах США залишок станом на З1 грудня 2014 рокУ

]:(ладав: вкладенi кошти у звiтному псрiодi у розмiрi 166,47 дол США та

' ЗЗ0,59 грн, HapaxoвaHi вiдсотки без вирахування пOдаткiв у розмiрi
jЗЗ,Вб дол. США та 2761,В9 грн. 

'На 
рахунку N9 2бЗ5762З72Т115 <Стандарт>

-а З t,liсяцi у доларах США залишок становив З0 ] В4,10 дол. США без нарахування
, ^\/\/\, (, 'l, а с. бВ-69): __ - -. 

= -а Uylvry \,, l, G. U. UU vJJ,

J-:-lo з випиского вiд 29 сiчня 201В року про залишки коштiв та HapaxoBaHi

] fсотки у Нетребiна А, Ю. на рахунку N0 26З5562261З705 <Стандарт) на З мiсяцi

., дэларах США станом на З1 грудня 2015 року, З1 грудня 20.1б року та Зl грудня

_,17 року сума залишку залишалася незмIннOю у валютl вкладу l складала
j j l В4,10 дол. США (т. ], а. с. Т0-71,72-ТЗ,7 4-75).

]эигiнали вказаних докуti/ентiв були дослiдженi судом першоiiнстанцil, а lх копil,

завiренi судом, наявнi в платерiалах справи (т 1, а.с, 66-75).

Вiдповiдно до частини першоl' cTaTTi 105В l._iивiльного кодексу Украiни (далi -
t_iK Украiни) за договором банкtвського вкладу (депозиту) одна сторона (банк), що

прийняла вiд другоi'сторони (вкладника) або для неl грошову суму (вклад), що

надiйшла, зобов'язуOться виплачувати вкладниковi таку суму та проценти на неl

або дохiд в iншiй формi на умовах та в порядку, встановлених договором.

З огляду на визначення договору банкiвського вкладу, що закрiплене

в L{K Укра'lни та iнших норгйативно-правових актах, банкiвський вклад (депозит) -
це кошти в готiвковiй або безготiвковiй формi, у валютi Украi'ни або в iноземнiй

валютi, якi розмiщенi клiснтами на lх iменних рахунках у банку на договiрних
засадах на визначений строк зберiгання або без зазначення такого строку, якi

пiдлягають виплатi вкладнику вiдповiдно до законiв Украi'ни та умов договору
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(стаття 2 ЗаконУ Украiни вiд 07 грудня 2000 рокУ N9 2l21-1l| оПро банки
i банкiвську дiяльнiсть>)

ЗгiднО з частинОю першоЮ cTaTTi l060 цК Украiни договiр банкiвського вкладу

укладаетЬся на умоваХ видачi вкладУ на першУ вимогУ (вклад на вимогу) або
на yIvOBaX повернення вкладу зi спливоIv встановленого договором строку
(строковий вклад).

!оговiр банкiвського вкладу е реальним, оплатним договором i вважасться
укладеним з моменту прийняття банком вiд вкладника або TpeTboi особи
на користь вкладника грошовоi' суп,lи (вкладу).

ВiДПОВiднО до cTaTTi 629 ЦК Укра'l'ни договiр е обов'язковим для виконання
стOрOнами.

ЗГiДНО З Пунктом 5 постанови Правлiння Нацiонального банк,,z украiни
вiд 0б травня 20i4 року N9 260 <Про вiдкликання та анулнэвання банкiвських
лiцензiй та генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операuiйt окрел,rих банкiв
i закриття банками вiдокремлених пiдроздiлiв, що розтаtLlованi на територii
АвтономНоi'Республiки КриМ i MicTa Севастополя> заборонено банкам Украi'ни
вiдкривати вiдокреплленi пiдроздiли на територir Ар Крим i MicTa Севастополя
Банкам, у перелiк яких входить i ПАТ КБ кПриватБанк>, зобов'язано припинити
дiяльнiсть вiдокремлених пiдроздiлiв, щ0 розташованi на територii'др Крим i MicTa
севастополя, та протягом мiсяця з дня набрання чинностi цtою постановою
забезпечити 3акриття таких вiдокремлених пiдроздiлiв, про що повiдомити
Нацiональний банк Украi'ни.

Вiдповiдно до lнструкцii про порядок вiдкриття, використання i закриття paxyHKiB

у нацlональнiй та iноземних валютах, затвердженоi постановоl-g Правлiння
Нацiонального банку Украi'ни вiд l2 листопада 2СОЗ року Na 492 та
зареOстрованоl в tt/iHicTepcTBi юстицii YKpa'rH и 17 грудня 2СOЗ року
за N9 11т2lв49З, банки вiдкривають своlм клiонтам за договоропл 5анкlвського
вкладу вкладнi (депозитнi) рахунки (пункт 1.в lнструкцii); договrр банкiвського
рахунку укладаOться В письмовiй форплi; один примiрник договору зберirаOться
в банку, а другиЙ банк зобов'язаний надати клiонту пiд пiдпис (пункт 1 9
lнструкцii); письмова форма договору банкiвського вкладу вважаэться
дOтриманOю, якщ0 внесення грошовоi'суми на вкладний (депозитний) рахунок
вкладника пiдтверджено договором банкiвського вкладу з видачеtс о1Llадноt
книжки або iншого документа, що вiдповiдае виIиогам, установлениlй законом,
iншими нOрмативно-правовими актами у сферi банкiвськоl' дiяльностi
(банкiвськиtйи правилами) i звичаями дiлового обороту; у договорi банкiвського
вкладу, зOкрема, за3начаються. вид банкiвського вкладу, сума, щ0 вноситься або
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перераховусться на вкладний (депозитний) рахунок, строк зберiгання коштlв

iза строковим вкладоN/), рOзмiр i порядок сплати процентiв або доходу в iншiЙ

формi, умови перегляду ix розплiру, вiдповiдальнiсть cTopiH, умови дострокового

розiрвання договору тощо (пункт l,l0 lнструкцil),

Пунктом 1,4 глави 
-] 

Положення про порядOк здiйснення банками Украi'ни

зкладних (депозитних) 0перацiй з юридичними i фiзичними особами,

затвердженого постанOвою Правлiння Нацiонального банку Укра'l'ни

зiд 0З грудня 200З року N9 516, передбачен0, що залучення банком вкладiв

]депозитiв) юридичних i фiзичних осiб пiдтверджуOться: договOром банкiвсьКОГО

]ахунку; договором банкiвського вкладу (депозиту) з видачею ощадноГ книжкИ;

_]оговорOм банкiвського вкладу (депозиту) з видачею ощадного (депозитнОГО)

:ертифiката; договором банкiвського вкладу (депозиту) з видачеЮ iншОГО

:окумента, що пiдтверджуе внесення грошово'|' суми або банкiвських меТаЛiВ

вiдповiдае виtмOгаNл, установленим законом, iншими нормативно-правОВИМИ

j<тагйи у сферi банкiвськоl' дiяльностi (6анкiвськими правилами) та звиЧаЯМИ

пового обороту.

]i/HKTotM 2.9 глави 2 роздiлу lV lнструкцii'про ведення касових операцiй банкапли

з yKpat'Hi, затвердженоl' постановою Правлiння Нацiонального банку Украiни

_ _,- -.рвня 2011 року N9 l74 (втратила чиннiсть 01 листопада 201Вроку),

.,, j-]ачеiо, tцо банк (фiлiя, вiддiлення) зобов'язаний видати клiонту пiсля

:. зерlхення приймання готiвки квитанцiю (другий примiрник прибутковOгО

,;сового ордера) або iнший документ, що е пiдтвердженням внесення готiвки

зiдповiднiй платiжнiй 
. 
системi. Квитанцiя або iнший документ, що 0

- дтвердженням внесення готiвки у вiдповiднiй платiжнiй системi, мао мiстити

-айп,ленування банку (фiлil, вiддiлення), який здiйснив касову операцiю, даТУ

здiйснення касовоГоперацii (у разi здiйснення касовоl'операцii'в пiсляоперацiйний

-rac - час виконання операцil'або напис чи штамп пвечiрнi> чи <пiсляоперацiйний

лас,,), а Iакож пiдпис працiвника банку (фiлil, вiддiлення), який прийняв готiвку,

зiдбиток печатки (штампа) або електронний пiдпис працiвника банку (фiлii,

з ддiлення), засвiдчений електронниtм пiдписопл САБ,

Такипл чином, письгйова форп,lа дOговору банкiвського вкладу вважаеться

додержаною, якщо внесення грошовоi' суми пiдтверджено договором
банкiвського вкладу з видачею ощадноl' книжки або сертифiката чи iншого

докуN/ента, що вiдповiда0 вимогам, встановленим закOном, iншими нормативно-

правовиlvи актами у сферi банкiвськоi дiяльностi (6анкiвськими правилами) та

звичаями дiлового обороту. При цьому квитанцiя (другий примiрник

прибуткового касового документа) або iнший документ е пiдтвердженням

внесення готtвки у вiдповiднiй платiжнiй системi.
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За положеннями статей 
,l2, вl ЩПК Украiни цивiльне :_,*].lillство здiйснюеться

на засадах змагальностi cTopiH. Кожна сторона ПОВ)lп*; ::сзеСтиl Ti обставини, на
якi вона посилаOтЬся яК на пiдставу cBoix вимог або ":lэреrень, KpiM випадкiв,
встанOвлених циrv Кодексомl. flоказИ ПОflЭl-С;эСi ] l]РОНЭlr/и та iншими

учасниками справи. !оказування не може Грунтува;;1]: -а lрипуLценнях.

СУДИ ПеРшоl'та апеляцiйноl'iнстанцiiдiйшли обГрунтэвэгli,, зilсновкiв, що позивач
надаВ належнi доказИ на пiдтвердження укладенl,]}: i,li;x ним i вrдповiдачеN/

договорУ банкiвського вкладу та внесення коштiв на -]:.]З,lТi]lrй рахунок, а тому,
Не ПОВеРТаЮЧИ ГРОШОВi КОшТи за вимогоlо вк.лэ. г,i{э банк не виконав
покладеНих на ньOгО зобов'язань та позбавив вкла:t,li(э пOэва користуватись
належним йому майном.

!оводи касацiйноi' скарги, що позивач не F э_]а в нал ежн их доказiв
на пiдтвердження укладенНя договорiв та ВНССС--я ,lC;T,E, спростовуються
матерiалами справи i дослiдженими судами р6-ззg.-];, iнстанцiЙ доказаN/и,
зокрема квитанцiсю про перерахунок коштiв та ви;;1gцз1,1i1 за рахунком, якi надав
сам вiдповiдач.

Аргументи касацiйноi скарги зводяться до непогодження iз встановленими
судамИ обставинами справи та ухваленими рiшенняп,lи, до необхiдностi
переоцiнки доказiв у справi, що вiдповiдно до cTaTTi 400 цпК Украi'ни не належить
до повноважень суду касацiйно)' iнстанцii'.

свропейський суд з прав людини вказав, що згiдно з його усталеною практикою,
яка вiдображае принцип, пов'язаний з належним здiйсненням правосуддя,

у рiшеннях судiв та iнших органiв з вирiшення спорiв N/ають бути належним чиноlv
зазначенt пiдстави, на яких вони Ёрунтуються, Хоча пункт'l cTaTTi б Конвенцii
зобов'язу0 суди обЁрунтовувати своi'рiшення, його не мlожна тлумачити як такий,

що вимагас детальноi вiдповiдi на кожен аргумент Mipa, до якоi Суд lv,lаg в)lконати
обов'язок щодо обгрунтування рiшення, може бути рiзною залежно вiд характеру

рiшення (справа кСерявiн та iншi проти Украiни> (Sегуачiп and 0thеrs,,, Ukгаiпе)

рiшення вiд 10 лютого 2010 року).

Висновки за рвультагами розгляду касацiйноi скарги

ВiдповiдНо до часТини TpeTbol'cTaTTi 40'l L{ПК Украiни суд касацiйноl iнстанцi'r
залиша0 касацiйну скаргу без задоволення, а рiшення без змiн, якщо зiдсутнi
пiдстави для скасування судового рiшення.

з огляду на те, що оскаржуванi судовi рiшення ухваленi з додержанняг\,1 норм
матерiального та процесуального права, Верховний суд дiйшов висновку
про залишення касацiйноl'скарги без задоволення, а судових рiшень - без зп,лiн
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:- _-- з частиною тринадцятою CTaTTi l4] ЦПК Украiни, якщо суд апеляцiЙноl'чи
,=::,*,,ilHol iнстанцiй, не передаючи справи на новий розгляд, змiнюе рiшення або

, ,.; ic0 нове, цеЙ суд вiдповiднO зN/iнюе розпод|л судових витрат,

_:- . ьки оскаржуванi судовi рiшення пiдлягають залишенню без змiн,
-: !эзподiлу судових витрат ВерховниЙ Суд не здlЙсню0.

- :р)/lсчись статтями 400, 401,416,4'l9 I_.{ПК Украiни, ВерховниЙ Суд у складi колегil'

]:,Jд в Першоi судово'l'палати КасацiЙного цивiльного суду

- 
-jТАНOВИВ:

-l,асацiйну скаргу АкцiонернOго товариства КомерцiЙного банку <ПриватБанк>

J ;л иl_]lити без задоволення,

r L:ення Печерського районного суду MicTa Киева вiд 2З серпня 20]В року та
-_.танову Киl'вського апеляцiйного суду вiд 2l серпня 2019 року залишити без

: '.l l

_ ]танова суду касацiйноi iнстанцi'гнабирае законноl'силиз мOментуii'прийняття,

: _:-аточною i оскарженню не пiдляга0.

В. В. Яремко

Г, В, Коломiець

0. В. Ступак
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