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киiвський АпЕляцIйний суд
,Щоповiдач- PaTHiKoBa

Апеляцiйне провадження
Nр22-ц1824181'021202l

В.М.

ПОСТАНОВА

IMBHEM УКРДiНИ
м,

КиiЪ

Справа

J\Ъ

75711|2З5120-ц

09 вересня 202| року Киiвський апеляцiйний сул в складi колегiТ суллiв СУловОТ

пLцати з розглJIду цивiльних справ:

головуючого суллi - PaTHiKoBoi В.М.
- Левенця Б.Б.
суллiв
- Борисовоi О.В.
при секретарях - Савлук I.M., Верес Ю.М.

вiдкритому судовому засiданнi цивiльну справу за апеляцiйною
скаргою представника вiдповiдача Акцiонерного товариства Комерцiйний банК
<Приватбанк> адвоката Тузовоi Владислави Олександрiвни та апеляцiйною скаргою
представника позивача П'ятницi Ольги Федорiвни адвоката Щугiнова,Щмитра Андрiйовича
на рiшення Печерського районного суду м. Киева вiд 01 лютого 2021 року, постановлене
пiд головуванЕям суллi Бусик О.Л., у цивiльнiй справi за позовом П'ятницi Ольги
Федорiвни до Акцiонерного товариства Комерцiйний банк <Приватбанк) про захист праВ
розглянувши

у

споживачiв та стягнення пенi,-

встановив:
10 березня 2020 року П'ятниця Ольга Федорiвна звернулась до суду з позоtsом дО
Акцiонерного товариства Комерцiйний банк кПриватбанк> про захист прав споживачiв та
стягнення пенi.
На обгрунтування позовних вимог зzlзнач€l,,Iа, rцо мiж нею та Акцiонерним
товариством Комерцiйний банк кПриватбанк у перiод часу з 2010 року по 2013 piK було
укладено дев'ять депозитних договорiв. HaBecHi 20Т4 року, у зв'язку iз припиненням
функцiонування банкiвських вiддiлень Акцiонерного товариства Комерuiйного банку
кПриватбанк)) на територii ABToHoMHoi Республiки Крим та м. Севастополя, рахунки
вiдкриттi на iT iм'я було заблоковаЕо та приrrинеЕо нарахування вiдсоткiв.
23 листопада 2018 року Акцiонерне товариство Комерцiйний банк кПриватбанк>
отримi}ло iT заяву про розiрвання зазначених договорiв та видачу вкладiв i вiдсоткiв.
30 листопада2018 року вонаповторно звернулась до вiдповiдачаз такою заявою.
У зв'язку з невиконанням вимог rтро повернення вкладiв, вона звернулась до судУ З
позовом про tIовернення коштiв.
Рiшенням Печерського районного суду MicTa Киева вiд2З травня 2019 року у справi
Nе757lб1496118-ц у змiненiй гtiсля апеляцiйного перегJuIду редакцiТ в частинi розмiру rreHi
КиТвський апеляцiйний суд
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позов П'ятницi Ольги Федорiвни задоволено частково. Стягнуто з Акцiонерного
товариства Комерцiйний банк кПриватбанк> на користь П'ятницi Ольги Федорiвни
заборгованiсть за договором:
вiд 27 квiтня 2010 року J\Ъ SАМDN25000710З12|56 в розмiрi 7 тис. доларiв США
суми вкладу, HapaxoBaHi вiдсотки у розмiрi 110 доларiв З5 центiв США, не HapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi З 762 долари 71 цент США, три проценти рiчних в розмiрi 48 доларiв З3
центи США, пеню в розмiрi 19 8l2 грн. 52 коп.;
вiд 04 липня 2011 року N9 SАМDN25000717787З79 в розмiрi 5 тис. доларiв США
суми вкладу, HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi 75 доларiв 34 центи США, не HapaxrэBaHi
вiдсотки в розмiрi | 862 долари 04 центи США, три проценти рiчних в розмiрi З4 долари
52 центи США, пеню в розмiрi 9 844 грн. 73 коп.;
вiд2'7 червня 2012 року }lЪ SAMDN25000726718765 в розмiрi 33 тис. доларiв США
суми вкладу, HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi 2З4 долари 17 центiв США, не HapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi |5 424 долари 88 центiв США, три проценти рiчних в розмiр| 227
доларiв 84 центи США, пеню в розмiрi 8| 2|9 грн. 01 коп.;
вiд 17 травня 2010 року Jф SAMDN25000710518366 в розмiрi 5 тис. доларiв США
суми вкладу, HapaxoBaHi вiдсотки в розмtрi 79 доларiв 68 центiв США. не HapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi 2 704 доларiв 98 центiв США, три проценти рiчних в розrriрi 34 долари
52 центи США, пеню в розмiрi 14 151 грн. 80 коп.;
вiд 08 лютого 2013 року Jt SAMDN25000732906871 в розмiрi 20 Titc. грн" суми
вкладу, не HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрL 17 0l4 грн. 17 коп., три проценти рiчних в розмiрi
1З8 грн. 08 коп., пеню в розмiрi 3 040 грн., iнфляцiйнi втрати в розrriрi 6,16 грн.;
вiд 27 червня 2012 року Ns SAMDN27000726178768 в розл,riрi 14 1З2 долари 68
центiв США суми вкладу, не HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi б З78 лоrарiв 62 центи США,
три проценти рiчних в розмiрi 97 доларiв 57 центiв США, пеню в розlriрi З2 7ЗЗ грн,72
коп.;
вiд 19 березня 201З року J\b SАМDN250007ЗЗ9lЗ097 в розrтiрi 2.+ 800 доларiв США
вкладу,
HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi | 944 доларiв 68 центiв США. не HapaxoBaHi
суми
вiдсотки в розмiрi 11 361 доларiв 87 центiв США, три проценти рi.rних в розrriрi 171 дtэлар
22 щенти США, пеню в розмiрi 64 |76 грн. 31 коп.;
вiд 20 грудня 2013 року N9 SAMDNFD0070040257400 в розrriрi j4 З00 доларiв
США суми вкладу, HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi 680 доларiв 95 центiв США, не
HapaxoBaнi вiдсотки в розмiрi 12 886 доларiв 32 центи США, три проценти рiчних в
розмiрi 236 доларiв 81 цент США, пеню в розмiрi 6'/ 534 грн. 84 коп.;
вiд26 грудня 2013 року J.lb SAMDNFD0070045882300 в розмiрi 25 900 lо,rарiв США
суми вкладу, HapaxoвaHi вiдсотки в розмiрi 1 469 доларiв 71 цент США. не HapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi 10 908 доларiв 40 центiв США, три проценти рiчтrrrх в розrtiрi 178
доларiв 82 центи США, пеню в розмiрi 55 З76 грн. 60 коп.
Зазначала, що судове рiшення Печерського районного суду м. KrTcBa Bi-r 23 травня
2019 року в незмiненiй пiсля апеляцiйного перегляду частинi та постанова Киiвського
апеляцiйного суду вiд 01 жовтня 2019 року вiдповiдачем АТ КБ кПрlтватбанк> у
добровiльному порядку не виконанi. 22 жовтня 2019 року вона писыIово зверн},лась до
банку iз пропозицiею про добровiльне виконання рiшення суду, в якir1 запропонувала
банку на протязi 10 днiв з моменту отримання iT пропозицiТ виконати с},.1ове рiшення та
повiдомила про те, що за таких умов вона вiдмовиться вiд будь-яких пода:lьшIlх претензiй
до банку. Пропозицiя вiд 22 жовтня 2019 року банком не прийнята.
Посилаючись на те, що банк не IIовертае кошти за депозитними договорами, якi
наJIежать iй на правi власностi, не виконус судове рiшення, що набрало законноТ сили,
позивач просила суд стягнути з АТ КБ <Приватбанк> на iT користь пеню у розмiрi ЗО/о за
Киiвський апеляцiйний суд
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кожен день прострочення вiдповiдно до частини 5 cTaTTi 10 Закону УкраТни кПро захист
прав споживачiв> за перiод з 21 rпотого 2019 року по 21 лютого 2020 року в розмiрi 1 бЗ3
002,84 допарiв США та 219 000,00 грн. iз розрахунку: за депозитним договором
J\bSAMDN250007103|2L56 вiд 27 квiтня 2010 року - ]6650,00 доларiв США; за
депозитним договором ]ф SАМDN250007I778'7З79 вiд 04 липня 2011 року - 54 750, 00
доларiв США ; за депозитним договором J\ЪSАМDNFD0070040251400 вiд 20 грудня 2013
року - 375 585, 00 доларiв США; за депозитним договором Nл SAMDNFD0070045882300
вiд 26 грудня 20ТЗ року 283 605, 00 доларiв США; за депозитним договором
Ns SAMDN25000726778765 вtд 27 червня 2012 року - 361 350, 00 доларiв США; за
депозитним договором JФ SAMDN25000710518366 вiд 17 травIIя 2010 року - 54 750, 00
доларiв США; за депозитним договором J\Ъ SАМDN250007З2906871 вiд 08 лютого 2013
року 219 000, 00 грн.; за депозитним договором Jt SAMDN27000726778768 вiд 27 червня
2012 року-1154 752,84 доларiв США; за деrrозитним договором }IЪSАМDN 2500073391З097
вiд 19 березня 201З року - 2'7I 560,00 доларiв США.
Рiшенням Печерського районного суду м. Киева вiд 01 лютого 2021' року
позов П'ятницi Ольги Федорiвни до Акцiонерного товариства Комерчiйний банк
<Приватбанк) про захист прав споживачiв та стягнення пенi - задоволено частково.
Стягнlто з Акцiонерного товариства Комерчiйний банк кПриватбанк> на користь
П'ятницi Ольги Федорiвни с}му штрафний санкцiй у виглядi пенi у розмiрi З%о рiчних за
кожний день прострочення за перiод з 21 лютого 2019 року до 21 лютого 2020 року:
задоговором вiд 2J квiтня 2010 poKyNe SAMDN25000710312|56 - 100 000,00 грн.;
за договором вiд 17 травня 2010 року Jф SАМDN25000710518З66 - l00 000,00 грн.;
за договором вiд 04 липня 2011 року Ns SАМDN250007|778'7З79 - 100 000,00 грн.;
за договором26 червня 2012 року J\Ъ SAMDN25000726718765 - 100 000,00 грн.;
за договором27 червня 2012 року Jф SAMDN27000126778768 - 100 000,00 грн.;
за договором 08 лютого 201З року NЬ SАМDN250007З2906871 - 100 000,00 грн,;
за договором 19 березня 2013 року Jrгч SАМDN250007ЗЗ9|З097 - 100 000,00 грн;
за договором 20 грудня 2013 року J\Ъ SAMDNWFD0070040257400 - 100 000,00 грн.;
за договором 26 грудня 2013 року Nb SAMDNWFD0070045882300 - 100 000,00 грн"
без врахування податкiв та зборiв.
Стягнуто з Акцiонерного товариства Комерцiйний банк кПриватбанк> в дохiд
держави судовий збiр в сумi252,24 гривнi,
Не погоджуючись з рiшенням суду першоТ iнстанцiТ, представник вiдповiдача АТ
Комерчiйний банк <Приватбанк> адвокат Тузова Владислава Олександрiвна подаJIа
апеляцiйну скаргу, в якiй просить змiнити рiшення Печерського районного суду м. Киева
вiд 01 лютого 2021 року в частинi задоволених вимог шляхом зменшення розмiру пенi за
договорами: вiд 04 липня 2011 року Jt SАМDN25000717787З79- до 50000,00 грн.; за
договором вiд 17 травня 2010 року J\b SAMDN25000710518366- до 70000,00 грн.; за
договором 08 лютого 2013 року NЬ SАМDN250007З290б871- до 17 000,00 грн.
Апеляцiйну скаргу обrрунтовуе тим, що рiшення суду першоi iнстанцii винесено з
порушенням норм матерiа-irьного права.
Зазначае, що суд першоi iнстанцii стягнув з банку на користь позивачки пеню за
договорами банкiвських вкладiв, якi е предметом спору у данiй справi та були предметом
спору по справi Nр 75116|496118-ц, рiшення в якiй набрало законноi сили) та за яким були
стягнутi грошовi кошти з вiдповiдача.
Звертас увагу, що судом першоi iнстанцiТ при yxBilJIeHHi рiшення було застосовано ч.
3 ст. 551 ЦПК Украiни та зменшено розмiр пенi до розмiру суми вiдсоткiв, якi були
визначенi рiшенням Печерського районного суду м. Киева вiд2З травня 2019 року. Проте,
стягуючи з АТ Комерцiйний банк <Приватбанк> за кожним договором.:_ъ:J*;i#,#;:
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100 000,00 грн., суд першоТ iнстанцii не врахував, що розмiр суми вiдсоткiв за договорами:

N9 SАМDN250007Т718'7з79, SАМDN25000710518З66 та Jф

SAMDN25000732906871
значно менший нiж розмiр пенi, що була стягнута з вiдповiдача за цими договораI\4и У
данiй справi.
У поданiй апеляцiйнiй скарзi представник позивача П'ятницi Ольги Федорiвни
адвокат .Щугiнов Щмитро Андрiйович просить рiшення Печерського районного суду М"
Киева вiд 01 лютого 2021 року скасувати та ухвалити нове судове рiшення про часткове
задоволення позовних вимог Пятницi Ольги Федорiвни та стягнути з вiдповiдача на iT
користь пеню за договорами банкiвського вкладу у загаJIьному розмiрi б \97 973 гРН. 07
коп.

Дпеляцiйну скаргу обгрунтовус тим, що вкладник за договором депозиту с
споживачем фiнансових послуг, а банк iх виконавцем та несе вiдповiдальнiсть за

неналежне надання цих послуг, передбачену ч. 5 ст. 10 Закону УкраТни <Про ЗахиСТ ПраВ
виглядi сплати пенi у розмiрi 3Оlо BapTocTi послуг за кожниЙ ДеНЬ
споживачiв>>
прострочення.
Зазначас, що позивачка звернулась до вlдповlдача з вимогою про повернення кОшТlВ
за договорами вкладiв ще у листопадi 201 8 року, а нарахування вiдсоткiв було припинено
банком ще у березнt20I4 року, тобто, порушення прав позивачки тривас майже ciM poKiB.
У судовому засiданнi представник позивачки П'ятницi Ольги Федорiвни адвOкат
Щугiнов ,Щмитро Андрiйович повнiстю пiдтримав доводи апеляцiйноi скарги. поданоi в
задовольнити. Проти
iHTepecax позивача П'ятницi Ольги Федорiвни, та просив
задоволення апеляцiйноi скарги вiдповiдача заперечував.
Представник вiдповiдача адвокат Тузова Владислава Олександрiвна пiдтримала
доводи апеляцiйноi скарги, поданоi в iHTepecax АТ Комерцiйний банк <Приватбанк>>, та
просила tf задовольнити. Заперечувала проти задоволення апеляцiйноТ скарги позивача
П'ятницi Ольги Федорiвни.
Заслухавши доповiдь суллi PaTHiKoBoT В.М., пояснення 1^rасникiв справи, вивчивши
матерiали справи та обговоривши доводи апеляцiйних скарг. колегiя суддiв апеляцiйноТ
iнстанцii приходить до висновку, що апеляцiйна скарга вiдповiдача АТ Комерчiйний банк
кПриватбанк не пiдлягас задоволенню, апеляцiйну скаргу позивача П'ятницi Ольги
Федорiвни слiд задовольнити з наступних пiдстав.
Судом встановлено, що 2J квiтня 2010 року сторонами - позивачепt та вiдповiдачем
в особi фiлii АТ Комерчiйний банк <Приватбанк) у м. Сiмферополь АР Крим було
виконання якого
укладено депозитний договiр Jф SAMDN250007103|2|56,
США.
внесено
7
000
було
позивачкою на рахунок Jф 26З5460666З9З2
доларiв

у

iI

на

|1 травня 2010 року мiж

сторонами було укладено депозитний договiр

NЬ

04 липня 2011 року мiж сторонамиу справi укладено депозитний договiр

ЛЬ

SАМDN25000710518З66, на виконання якого
було внесено 5 000 доларiв США.

на позивачкою рахунок

SАМDN25000711787З79, на виконання якого позивачкою на рахунок
було внесено 5 000 доларiв США.

26 червня 2012 року мiж

NЪ 26З5660676З089

J',JЪ

26З5660972ЗЗ49

сторонами укладено депозитний договiр
SAMDN25000726778765, на виконання якого на рах}.нок Ns НОМЕР_4 було внесено
000 доларiв США.
27 червня 2012 року мiж сторонами у справi укладено депозитний договiр

Jф
33
JФ

SAMDN27000726778768, на виконання якого позивачкою на рахунок Jф 26З506|З461]90

було внесено 8 200 доларiв США.

Киiвський апеляцiйний суд
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i9 березня 201З року мiж сторонами укJIадено депозитний договiр JrlЪ
SАМDN250007З2906871, на виконання якого позивачкою на рах}.нок N9 26З5461809554З
було внесено 20 000 доларiв США.
19

березня 201З року сторонами укладено депозитний договiр

J\lb

SAMDN2500073391309J, на виконання якого позивачкою на рахунок N9 2635461,8930998
було внесено 24 800 доларiв США.
20 грудня 2013 року мiж позивачкою та вiдповiдачем було укладено депозитний
договiр Ns SAMDNWFD0070040251400, на виконання якого позивачкою на рахlъок Nч
26З5262З|t5227 було внесено 34 300 доларiв США.
26 грулня 2013 року мiж сторонами у справi було 1тсладено депозитний договiр J\b

SAMDNWFD0070045882300,

на

виконаннJ{

якого позивачкою

на

рахунок

Jф

26З5762З2|7971 було внесено 25 000 доларiв США 26 грулня 2013 року та 900 доларiв
- 05 лютого20l,4 року.
У зв'язку iз припинення функцiонування банкiвських вiддiлень АТ Комерцiйний
банк <Приватбанк> на територii АР Крим та м. СевастопоJuI, рахунки позивачки було
заблоковано вiдповiдачем i нарахування вiдсоткiв було припиЕено.
23 листопада 201,8 року в АТ КБ <Приватбанк> отримано заяву позивачки вiд 22
листопада 2018 року (вх. JtlЪ 438445-ВБ).rро розiрвання ycix зазначених вище договорiв,
видачу вкладiв та вiдсоткiв. 30 листопада 2018 року позивачкою було подано До
вiдповiдача повторну заlIву (вх. J\Ъ 442998- ВБ).
Вимоги поданих позивачкою заrIв про розiрвання ycix зазначених вище договорiв,
видачу вкладiв та вiдсоткiв вiд 22 лпстопада 2018 року та вiд 30 листопада 20118 рокУ
вiдповiдачем АТ КБ <Приватбанк> виконанi не були .
Рiшенням Печерського районного суду MicTa Кисва вiд2З травня 2019 року у справi
Ns 7571611496/18-ц, змiненого пiсля апеляцiйного перегпяду в частинi розмiру пенi, позов
П'ятницi Ольги Федорiвни задоволено частково. Стягнlто з Акцiонерного товариства
Комерuiйний банк <Приватбанк)) на користь П'ятницi Ольги Федорiвни заборгованiсть за
договорами банкiвських вкладiв, яка складаеться iз суми вкладiв, нарахованих вiдсоткiв,
не нарахованих вiдсоткiв, З% рiчних, визначених статтею 625 ЦК Украiни, пенi
вiдповiдно до частини 5 cTaTTi 10 Закону Украiни <Про захист прав споживачiв> за перiод
з 29 листопада20|8 року по 20 лютого 2019 року.
АТ КБ <Приватбанк) судове рiшення у справi Nр 151lбТ496118-ц, що набрало
законноТ сили, не виконано.
Ухвалюючи рiшення про часткове задоволення позову П'ятницi Ольги Федорiвни,
суд першоТ iнстанцii свiй висновок мотивував тим, що банк прострочив виконання
зобов'язання з видачi П'ятницi Ользi Федорiвнi належних iй за договорами банкiвських
вкладiв коштiв, а тому з вiдповiдача на користь позивачки пiдлягае стягненню пеня у
розмiрi Заlо за кожен день прострочення виконання зобов'язання вiдповiдно до частини 5
cTaTTi 10 Закону УкраТни <Про захист rrрав споживачiв> за перiод з 2l лютого 2019 року
по 21 лютого 2020 року.
Враховуючи положення частини третьоi cTaTTi 551 ЦК УкраТни, суд першоТ iнстанцiТ
дiйшов висновку про зменшення розмiру пенi за кожним договором банкiвського вкладу
до розмiру суми вiдсоткiв, визначених рiшенням Печерського районного суду MicTa Киева
вiд 2З травня 2019 року у справi Nр757lбТ496118-ц, стягнувши з вiдповiдача на користь
позивачки по 100 000,00 грн. пенi закожним договором банкiвського вкладу.
Колегiя суллiв не може погодитися з такими висновками суду першоI iнстанцii, з
огляду на таке.

США
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Вiдповiдно до частин першоТ, другоТ та п'ятоТ cTaTTt 26З I_{ПК УкраiЪи судове
рiшення повинно грунтуватися на засадах верховенства права, бути законним i
обгрунтованим.

Законним е рiшення, ухвilлене судом вiдповiдно до норм матерiального права, iз

дотриманням норм процесуального IIрава.

Обrрунтованим с рiшення, ухвалене на пiдставi повно i всебiчно з'ясованих
обставин, на якi стороЕи посилаються, як на пiдставу своiх вимог i заперечень,

пiдтверлжених тими доказами, якi були дослiдженi в судовому засiданнi.
Зазначеним вимогам закону судове рiшення не вiдповiдае з наступних пiдстав.
Фактичнi обставини справи на пiдставi поданих учасниками сттрави та дослiджених у
судовому засiданнi доказiв вказують на те, що у перiод часу з 2010 року до 2013 року мiж
П'ятницею Ольгою Федорiвною та АТ КБ кПриватБанк> у м. Сiмферополь АР Крим було
укладено дев'ять депозитних договорiв, а саме:
27 квiтня 2010 року мiж П'ятницею Ольгою Федорiвною та АТ КБ <ПриватБанк> у
м. Сiмфероllоль АР Крим було укладено депозитний договiр J\b SAMDN2500071031'2|56,
на виконання якого на рахунок Jt 2635460666З9З2 нею було внесено 7 тис" доларiв США,
17 травня 2010 року мiж П'ятницею Ольгою Федорiвною та АТ КБ <ПриватБанк>
було 1кладено депозитний договiр N9 SАМDN25000710518З66, на виконання якого на
рахунок ]ф 2635660676З089 нею було внесено 5 тис. доларiв США,

04 липня 2011 року мiж

П'ятницею Ольгою Федорiвною

та АТ

КБ

<ПриватБанк> було укладено депозитний договiр ]ф SАМDN25000117787З19, на
виконання якого на рахунок N9 2635660972ЗЗ49 нею було внесено 5 тис. доларiв США.
26 червня 2012 року мiж П'ятницею Ольгою Федорiвною та АТ КБ <ПриватБанк>
було укладеЕо депозитниiа договiр Jt SAMDN25000726]78]65, на виконання якого на
рахунок N9 26350613461358 нею було внесено 3З тис. доларiв CIIIA.
27 червня 2012 року мiж П'ятницею Ольгою Федорiвною та АТ КБ кПриватБанк>
було укладено депозитний договiр J\Ъ SAMDN27000726]]8768, на виконання на рахунок
J\Ъ 2635061З461790 нею було внесено 8 200 доларiв США.
08 лютого 2013 року мiж П'ятницею Ольгою Федорiвною та АТ КБ кПриватБанк>
було укладено депозитний договiр J\Ъ SAMDN25000732906871, на виконання якого на
рах}.нок Jф 26354б18095543 нею було внесено 20 тис. грн.
19 березня 2013 року мiж П'ятницею Ольгою Федорiвною та АТ КБ <ПриватБанк>
було укладено депозитний договiр J\Ъ SАМDN250007339|З097, на виконання якого на
рахунок Ns 26354618930998 нею було внесено 24 800 доларiв США.
20 грудня 2013 року мiж П'ятницею Ольгою Федорiвною та АТ КБ кПриватБанк>
було укладено депозитний договiр J\Ъ SAMDNWFD007004025]400, на виконання якого на
рахунок Nр26З5262ЗlI5227 нею було внесено 34 300 доларiв США.
26 грудня 201З року мiж П'ятницею Ольгою Федорiвною та АТ КБ кПриватБанк>
було укладено депозитний договiр JrlЪ SAMDNWFD0070045882300, на виконання якого на
рахунок Ns 26З5762З2|797l було внесено 25 тис. доларiв США, а 05 лютого 2014 року 900 доларiв США.
Встановлено, що у зв'язку iз припиненням функцiонування банкiвських вiддiлень
вiдповiдача на територii АР Крим та м. СевастопоJuI, рахунки позивачки було заблоковано
вiдповiдачем i нарахування вiдсоткiв було припинено.
23 листопада 2018 року АТ КБ кПриватБанк) отримано заlIву позивачки вtд 22
листопада 2018 року (вх. J\Гч 438445-ВБ) про розiрвання ycix зазначених вище договорiв
банкiвських вкладiв, видачу вкладiв та вiдсоткiв. 30 листопада 2018 року позивачкою
було подано до вiдповiдача таку ж заяву повторно (вх. Nэ 442998-ВБ).
КиiЪський апеляцiйний суд
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Рiшенням Печерського районного суду MicTa Киева вiд2З травня 2019 року у справi
Ns 75716|496118-ц змiненого пiсля апеляцiйного перегJuIду в частинi розмiру пенi, позов
П'ятницi Ольги Федорiвни задовопено частково.
Стягнуто з Акцiонерного товариства Комерцiйного банку <Приватбанк)) на користь
П'ятницi Ольги Федорiвни заборгованiсть за договорrlп4и:
вiд 27 квiтня 2010 року J\Ъ SАМDN25000710З|2Т56 в розмiрi 7 тис. доларiв США
суми вкладу, EapaxoBaHi вiдсотки у розмiрi 110 доларiв 35 центiв США, не HapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi З 762 долари 71 цент США, три проценти рiчних в розмiрi 48 доларiв 33
центи США, пеню в розмiрi 19 812 грн. 52 коп.;
вiд 04 липЕя 201i року J\Ъ SАМDN25000717787З19 в розмiрi 5 тис. доларiв США
суми вкладу, HapaxoвaHi вiдсотки в розмiрi 75 доларiв 34 центи США, HeHapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi | 862 долари 04 центи CIIIA, три проценти рiчних в розмiрi 34 долари
52 центи США, пеню в розмiрi 9 844 грн 73 коп.;
вiд2] червня 2012 року JtlЪ SAMDN25000]26778765 в розмiрi 33 тис. доларiв США
суми вкпаду, HapaxoвaHi вiдсотки в розмiрi 2З4 долари 17 центiв США, не HapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi 15 424 долари 88 центiв США, три проценти рiчних в розмiрi 227
доларiв 84 центи США, пеню в розмiрi 81 219 грн 01 коп.;
вiд |] травня 2010 року Jф SAMDN25000710518366 в розмiрi 5 тис. доларiв США
суми вкладу, HapaxoBaнi вiдсотки в розмiрt 79 доларiв 68 центiв США, не HapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi 2 704 доларiв 98 центiв США, три проценти рiчних в розмiрi З4 долари
52 центи США, пеню в розмiрi 14 151 грн. 80 коп.;
вiд 08 лютого 201З року J\Ъ SAMDN25000732906871 в розмiрi 20 тис. грн, суми
вкладу, не HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi |7 0|4 грн 17 коп., три проценти рiчних в розмiрi
138 грн. 08 коп., пеню в розмiрi 3 040 грн., iнфляцiйнi втрати в розмiрi 646 грн.;
вlд 27 червня 2012 року JtlЪ SAMDN27000726778168 в розмiрi Т4 IЗ2 долари 68
центiв США суми вкладу, не HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi б З78 доларiв б2 центи США,
три проценти рiчних в розмiрi 97 доларiв 57 центiв США, пеЕю в розмiрi З2'7ЗЗ rрн.72
коп";
вiд 19 березня 2013 року Ns SAMDN250007339TЗ097 в розмiрi 24 800 доларiв США
суми вкладу, HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi | 944 доларiв 68 центiв США, не HapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi 11 361 доларiв 87 центiв США, три проценти рiчних в розмiрi 171 долар
22центи США, пеню в розмiрi 64 |76 грн. З1 коп.;
вiд 20 грудня 201З року Jt SAMDNFD0070040257400 в розмiрi 34 300 доларiв США
суми вкладу, HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi 680 доларiв 95 центiв США, не HapaxoBaHi
вiдсотки в розмiрi 12 886 доларiв З2 центи США, три проценти рiчних в розмiрi 2Зб
доларiв 81 цент США, lrеню в розмiрi 61 534 грн. 84 коп.;
вiд26 грудня 2013 року Jф SAMDNFD0070045882300 в розмiрi 25 900 доларiв США
суми вкладу, HapaxoBaHi вiдсотки в розмiрi 1 469 доларiв 71 цент США, не HapaxoBaHi

вiдсотки в розмiрi 10 908 доларiв 40 центiв США, три проценти рiчних в розмiрi 178
доларiв 82 центи США, пеню в розмiрi 55 З76 грн. 60 коп. (а.с. 9-1З, 14-18 том 1).
Постановою Касацiйного цивiльного суду в складi Верховного Суду вiд 1l
листопада 2020 року рiшення Печерського районного суду MicTa Киева вiд 23 травня 2019
року в незмiненiй пiсля апеляцiйного rrерегляду частинi та постанову КиiЪського
апеляцiйного суду вiд 07 жовтня 2019 року заJIишено без змiн.
Як встановлено судом та не заперечув€rлось представником вiдповiдача пiд час
судового розгляду справи, судове рiшення у справi J\Ъ 757161496/18-ц, rцо набрало
законноТ gили, вiдповiдачем АТ КБ кПриватбанк> не виконано.
Вiдповiдно до статей526,530,598,599 ЦК УкраiЪизобов'язання мас виконуватися
наJIежним чином вiдповiдно до умов договору та вимог цього Кодексу, iнших aKTiB
КиiЪський апеляцiйний суд
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цивiльного законодавства, а за вiдсутностi таких умов та вимог - вiдповiдно до звичаiЪ
дiлового обороту або iнших вимог, що звичайно ставляться. Якщо у зобов'язаннi
встановлений строк (TepMiH) його виконання, то воно пiдлягае виконанню у цей строк
(TepMiH). Зобов'язання припиня€ться частково або в повному обсязi на пiдставах,
установлених

договором

або

законом.

Зобовtязання

припишIеться

виконанням,

гIроведеним наJIежним чином.
Згiдно з частиною першою cTaTTi 631 ЦК Украiни строком договору е час, протягом
якого сторони можуть здiйснити своТ права виконати своi обов'язки вiдповiдно до
договору.
Правовi наслiдки неналежного виконання банком операцiй за рахунком клiснта
визначено статтею l07З цього Кодексу.
Невиконання або ненаJIежне виконання зобов'язань банку за договором банкiвського
рах}.нка, зокрема, вiдмова виконати розпорядження клiента з видачi йому вiдповiдних сум
з рахунк4 мае наслiдком настання вiдповiдальностi банку, встановленоТ договором або
законом.
Вiдповiдно до cTaTTi 610 ЦК УкраiЪи пор}.шенням зобов'язання с його невиконання
виконання
з rrорушенням }мов, визначених змiстом зобов'язання (неналежне
або
виконання).
У разi порушення зобов'язання настають правовi наслiдки, встановленi договором
або законом, зокрема сплата неустойки. Неустойкою (штрафом, пенею) е грошова сума
або iнше майно, якi боржник повинен передати кредиторовi у разi порушення боржником
зобов'язання. Пенею е неустойка, що обчислюсться у вiдсотках вiд суми несвоечасно

i

виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Якщо
предметом неустойки € грошова с}ма, iT розмiр встановлюеться договором або актом

цивiльного законодавства (cTaTTi 549,551, 611 I_{K УкраiЪи).
Стаття 1 Закону Украiни <Про захист прав споживачiв> визначае, що спох(ивачем е
фiзична особа, яка придбавае, замовляе, використовус або мае HaMip придбати чи

безпосередньо не пOв'язаних з
пiдприемницькою дiяльнiстю або виконанням обов'язкiв найманого працiвника (пункт
22); тлродукцiя - це будь-який вирiб (товар), робота чи послуг?, Iцо виготовляються,
виконуютьQя чи надаються для задоволення суспiльних потреб (пункт 19); послугою е
дiяльнiсть виконавця з надання (передачi) споживачевi певного визначеного договором

замовити продукцiю

для особистих потреб,

матерiального чи нематерiального блага, rцо здiйсню€ться за iндивiдуальним замовленням
споживача для задоволення його особистих потреб (пlтrкт 17); виконавець - це суб'ект
господарювання, який виконуе роботи або надас послуги (пункт З).
Вiдповiдно до частини п'ятоi cTaTTi 10 Закону Украiни <Про захист прав
споживачiв> у разi коли виконавець не може виконати (прострочуе виконання) роботу
(надання послуги) згiдно з договором, за кожний день (кожну годину, якщо тривалiсть
виконанЕя визначено у годинах) прострочення споживачевi сплачуеться пеня у розмiрi
трьох вiдсоткiв BapTocTi роботи (послуги), якщо iнше не передбачено законодавством. У
разi коли BapTicTb роботи (послуги) не визначено, виконавець сплачу€ споживачевi
неустойку в розмiрi трьох вiдсоткiв загальноi BapTocTi замовлення. Сплата виконавцем
неустойки (пенi), встановленоi в разi невиконання, прострочення виконання або iншого
неналежного виконання зобов'язання, не звiльняе його вiд виконання зобов'язання в
HaTypi.

Згiдно iз частиною третьою cTaTTi 549 ЦК Украiни пенею е неустойка, що
обчислюеться у вiдсотках вiд суми несвоечасно виконilного грошового зобов'язання за
кожен день IIрострочення виконання.
КиiЪський апеляцiйний суд
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Пеня е особливим видом вiдповiдальностi за ненаJIежне виконання зобовlязання, яка,
KpiM вiдшкод}ъання збиткiв пiсля вчиненого порушення щодо виконання зобов'язання,
передбачас додаткову стимулюючу функцiю для добросовiсного виконання зобов'язання,
KpiM того, до моменту вчинення пор}.шення пеня виконуе забезпечувilльну функцiю,
i, навпаки, з моменту порушення - вважаеться мiрою вiдповiдатlьностi.
Аналiз наведених норм закону свiдчить про т€, що вкладник за договором
банкiвського вкладу е споживачем фiнансових гIосJIуг, а банк iх виконавцем, який несе
вiдповiда_llьнiсть за ненаJIежне надання цих послуг, передбачену частиIIою п'ятою cTaTTi
10 Закону Украiни <Про захист прав споживачiв>.
Встановленi фактичнi обставини справи на пiдставi наданих сторонами доказiв, якi
були дослiдхtенi в судовому засiданнi, вказують на те, що вiдповiдно до статей2,47
Закону УкраiЪи кПро банки i банкiвську дiяльнiсть> банк мае право здiйснювати
банкiвську дiяльнiсть на пiдставi банкiвськоi лiцензii шJuIxoM надаЕня банкiвських послуг,
а клiентом банку е будь-яка фiзична чи юридична особа, що користуеться послуга}.{и
банку, то до спiрних правовiдносин у справi, яка переглядасться, пiдлягають застосуванню
положення частини п'ятоi cTaTTi 10 Закону Украiни <Про захист прав споживачiв>.
Вiдмова банку виконати розпорядження клiента з видачi наJIежних йому за
договором банкiвського рахунку сум свiдчить про невиконання банком своТх зобов'язань
та мае наслiдком настання вiдповiдальностi, передбаченоi законом у виглядi сплати пенi в
розмiрi З % вiд суми утримуваних банком коштiв за ко}кен день з моменту звернення
клiента з вимогою про видачу коштiв до дня фактичноi видачi.
Правовий ана-пiз наведених норм законодавства та встановлених фактичних
обставин справи у своiй сукупностi дозволяють колегii суддiв апеляцiйного суду зробити
висновок про наявнiсть пiдстав дJuI стягнення з вiдповiдача АТ КБ <Приватбанк> на
користь позивачки пенi у розмiрi трьох процентiв вiд суми утримуваних банком коштiв,
оскiльки вiдмова банку АТ КБ кПриватбанк> виконати рiшення суду у справi Jft
75716|496118-ц та своечасно видати вкладнику належнi йому кошти свiдчить про
невиконання вiдповiдачем АТ КБ кПриватбанк> cBoix зобов'язань та мас наслiдком
настання вiдповiда-liьностi, передбаченоi Законом УкраiЪи кПро захист прав споживачiв>> ,
у виглядi сплати пенi у розмiрi трьох процентiв вiд суми утримуваних банком коштiв за
кожен день прострочення до дня фактичноi видачi.
Iз наданого rrозивачем до суду гrершоi iнстанцiТ розрахунку вбачасться, що розмiр
трьох процентiв вiд суми утримуваних банком коштiв за кожен день прострочення за
перiод з 21 лютого 2019 року по 21 лютого 2020 року становить: за депозитним договором
J\bSAMDN25000710ЗI2L56 вiд 27 квiтня 2010 року - ]6650,00 доларiв США; за
депозитним договором N9 SАМDN25000'717787З79 вiд 04 липня 2011 року - 54 750, 00
доларiв США ; за депозитним договором JtrSAMDNFD0070040257400 вiд 20 грудня 2013
року - 375 585, 00 доларiв США; за депозитним договором Jrlb SAMDNFD0070045882300
вiд 26 грудня 201З року - 283 605, 00 доларiв США; за деrrозитним договором
J\Ъ SAMDN25000126718765 вiд 2] червня 2012 року - 361 З50, 00 доларiв США; за
депозитним договором }{ЪSАМDN250007105183бб вiд 17 травIIя 2010 року - 54750,00
доларiв США; за депозитним договором N9 SАМDN250007З2906871 вiд 08 лютого 201З
року 219 000, 00 грн.; за депозитIIим договором Jrlb SAMDN27000726778768 вiд 27 червня
201-2 року - 154 752,84 доларiв США; за деfIозитним договором
J\ЪSАМDN 250007339|З097 вiд 19 березня 2013 року - 27| 560,00 доларiв США, а всього
1 633 002,84 доларiв США Ta2l9 000,00 грн. (а.с. 6-7 том 1).
Представник вiдповiдача у судовому засiданнi зазначав, що розмiр пенi значно
перевищуе розмiр грошового зобов'язання та rrросив його розмiр зменшити.

i;til суд
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Колегiею суддiв апеляцiйноi iнстанцii встановлено, що розмiр невиконаного банком
грошового зобов'язання rrеред клiентом банку П'ятницею Ольгою Федорiвною за
депозитними вкладами у доларах США, Iцо включае суму вкладу та вiдсотки за
договорами, становить 2|9 0|7,З8 доларiв США (за депозитним договором
NsSAMDN250007103I2I56 вiд 27 квiтня 2010 року - 10873,06 доларiв США; за
депозитним договором J\Ъ SАМDN250001I7781З79 вiд 04 липня 201t року - 69З7,З8
доларiв США; за депозитним договором JIiЪSАМDNFD0070040257400 вiд 20 грулня 2013
року - 47 867,27 доларiв США; за депозитним договором Jф SAMDNFD0070045882300
вiд 26 грудня 201rЗ року З8 278,|1 доларiв США; за депозитним договором
Jф SAMDN25000726778765 вiд 27 червня 2012 року - 48 б59,05 доларiв США; за
депозитним договором Jф SAMDN25000710518366 вiд 17 травня 2010 року - 7 784,66
доларiв США: за депозитним договором J\b SAMDN27000126778768 вiд 2] червня 2012
року - 48 659,05 доларiв США; за депозитним договором J\ЪSAMDN 25000733913097 вiд
19 березня 2013 року - 38 106,55 доларiв США, що у гривневому eKBiBa_lleHTi до курсу
iноземноi ваJIюти долар США, встановленим НацiонаJIьним банком Украiни на день
}хвilлення судом першоi iнстанцii рiшення, становить б 160 958,90 грн. ( 1 долар США
:28,|З грн.).
За депозитним договором у гривнi JЮ SАМDN250007З2906871 вiд 08 лютого 201З
року * З1 014,11,грн. (сума вкладу та вiдсотки за договором), а всього загальна сума
утримуваних банком коштiв складае розмiр б I97 97З,07 грн. (6 160 958,90 грн. +
З7 014,77 грн.).
За пред'явленими вимогами розмiр HapaxoBaнoi позивачем неустойки у виглядi
сплати пенi вiдповiдно до частини 5 cTaTTi 10 Закону Украiни <Про захист прав
споживачiв> за перiод з 2Т лютого 2019 року по 21 лютого 2020 року становить загальний
розмiр у гривнеБому еквiвалентi 40 178 579,50 грн., що значно й icToTHo бiльше вiд
розмiру зобов'язання.
В судi апеляцiйноI iнстанцii, i TaKi доводи мiстяться в апеляцiйнiй скарзi, позивач
П'ятниця Ольга Федорiвна просила задовольнити iT позовнi вимоги про стягнення пенi
вiдповiдно до частини 5 cTaTTi 10 Закону Украiни <Про захист IIрав споживачiв> за перiод
з 21 лютого 2019 року по 21 лютого 2020 року в межах утримуваних банком грошових
коштiв (сума вкладу та вiдсотки) за депозитними договорами Еа загальну суму
6 |97 97З,07 грн.
Вiдповiдно до частини TpeTboicTaTTi 551 ЦК УкраТнирозмiр неустойки може бути
зменшений за рiшенням суду, якщо BiH значно перевищуе розмiр збиткiв, та за наявностi
iнших обставин, якi мають icToTHe значення.
При цьому, вiдповiдно до вимог частини другоi cTaTTi 2 ЦПК Украiни суд та
учасники судового процесу зобов'язанi керуватися завданЕям цивiльного судочинства, яке
превалю€ над будь-якими iншими мiркlъаннями в судовому процесi.
Суд визнае у межах, встановлених ЩПК Украiни, порядок здiйснення провадження у
справi вiдповiдно до rrринципу пропорцiйностi, ураховуючи, зокрема, завдання цивiльного
судочинства, забезпечення розумного балансу мiж iнтересами cTopiH у справi, особливостi
предмета спору, цiни позову (стаття 11 ЦПК УкраТни).
Отже, положенЕя частини третьоi cTaTTi 551 ЦК УкраТни, з )?ахуванням наведених
норм процесуального права щодо загальних засад цивiльного судочинства, дае право суду
зменшити розмiр неустойки за }мови, що BiH значно перевищуе розмiр збиткiв.
За змiстом цiеi правовоi норми, право суду Еа зменшення розмiру неустойки
законодавцем повtязано з його перевищенням над розмiром збиткiв, таке зменшення
можливе лише до межi, що не е нижчою, нiж розмiр збиткiв.
Киiвський апеляцiйний суд
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При цьому, оскiльки rrеня е неустойкою i мас штрафний, а не компенсацiйний
характер, вона не входить до складу зобов'язання, ii сплата та розмiр визначенi Законом
Украiни <Про захист прав споживачiв> за неналежне надання викоIIавцем банкiвських
послуг споживачевi, то нарахування та стягнення такоТ пенi мас бути здiйснене в
нацiональнiй валютi УкраiЪи.
У зв'язку з цим висновок суду першоi iнстанцiТ про змеЕшення розмiру пенi за
кожним договором банкiвського складу до розмiру суми вiдсоткiв, визначених рiшенням
Печерського районного суду MicTa Кисва вiд23 травня 2019 року у справi Np757l6|496l18ц, не вiдповiдас вимогам наведених вище норм законодавства, а також пункту |7 частини
першоi cTaTTi 1 Закону УкраТни кПро захист прав споживачiв>>, яким визначено, що
послугою е дiяльнiсть виконавця з надання (передачi) споживачевi певного визначеного
договором матерiального чи нематерiального блага. Таким благом € видача (повернення)
вкладнику його коштiв.
Встановивши пiд час судового розгляду справи, що банк прострочив виконаннjI
зобов'язання з видачi П'ятницi Ользi Федорiвнi наJIежних iй за договорами банкiвських
вкладiв та ухваJIеного рiшення суду у справi Np 757lб1496118-ц у cyMi 2I9 0Т7 ,З8 доларiв
США i З7 014.|1 грн., обчисливши розмiр пенi за перiод з 21 лютого 2019 року по 21
лютого 2020 року на пiдставi частини п'ятоi cTaTTi 10 Закону Украiни кПро захист прав
споживачiв) Iцодо валютних депозитних договорiв з переведенням iноземноТ ваJIюти в
1'краiнську, у розмiр| 39 959 579,50 грн., а щодо депозитних вкладiв у гривнi у розмiрi
219 000.00 грн. i з урахуванням того, що розмiр пенi значно перевищуе реа_шьнi збитки, якi
на день }хвалення судом рiшення

у гривневому еквiвалентi становить загальну суму
6 |97 97З,07 грн., факт укладення договорiв в Автономнiй Республiцi Крим та припинення
Tall дiяльностi вiдповiдача не з його вини, колегiя суддiв апеляцiйного суду дiйшла
висновку про зменшення розмiру пенi за вкчLзаними договорами до розмiру грошового
зобов'язання - 6 1,9] 97З,07 грн., з яких за договором J\Ъ SАМDN25000710З112156 вiд 2]
квiтня 2010 року пiдлягае стягненню пеня у розмiрi 305 859,18 грн., за договором JV
SAMDN25000717787379 вiд 04 литlня 20|l року - 195 148,50 грн., за договором JrJb
SAMDN25000726718]65 вiд 27 червня 2012 року - 1 368 779,08 грн., за договором J\b
SАМDN25000710518З66 вiд 17 травня 2010 року - 218982,49 грн., за договором Jrlb
SАМDN2500073290б871 вiд 08 лютого 2013 року - З] 0Т4,|7 грн., за договором JФ
SAN4DN27000726778768 вiд 27 червня 2012 року - 516982,86 грн., за договором NЬ
SAMDN25000733913097 вiд 19 березня 2013 року - l01Т9З7,25 грн., за договором JrlЪ
SAMDNFD0070040257400 вiд 20 грулня 201З року - 1З46 506,31 грн., за договором ЛЪ
SAMDNFD0070045882300 вiд 26 грудня 2013 року - I07676З,2З грн. В iншiй частинi
позовних вимог про стягнення пенi П'ятницi Ользi Федорiвнi слiд вiдмовити.
Вирiшуючи спiр у справi, яка перегJuIда€ться, суд першоi iнстанцii не надав
належноi правовоТ оцiнки обставинам, якими обrрlтлтовувалися вимоги та заперечення
учаСникiв справи, iншим факти.пrим даним, якi випливають iз встановлених обставин, а
тому висновок суду першоi iнстанцii про часткове задоволення позову П'ятницi Ольги
Федорiвни до Акцiонерного товариства Комерцiйний банк кПриватбанк) про захист прав
споживачiв та стягнення пенi без оцiнки вказаних обставин у сукупностi не може
вважатись обГрунтованим таким, що вiдповiдае положенням статей 76, 81, 89 ЦПК
Украiни.
Неправильне застосування судом першоi iнстанцii норм матерiаrrьного rrрава та
пОрУШенням норм процесуiLльного rrрава у справi, яка перегляда€ться, призвело до
неПраВильного вирiшення справи, а це вiдповiдно до cTaTTi 376 ЦПК УкраiЪи е пiдставою
ДЛЯ СКаСУВаннЯ судового рiшення, }хваленого у цiЙ справi, та приЙняття нового судового
рiшення про часткове задоволення позову П'ятницi Ольги Федорiвни.
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Отже, доводи представника позивача П'ятницi Ольги Федорiвни адвоката,.Щугiнова
.Щмитра Андрiйовича, наведенi в апеляцiйнiй скарзi, е обгрунтованими та такими, що
пiдлягають задоволенню.
,Щоводи та вимоги апеляцiйноi скарги вiдповiдача цодо зменшення розмiру пенi за
договорами: вiд 04 липня 2011 року J\Ъ SАМDN25000717787З]9 - до 50000,00 грн.; за
договором вiд 17 травня 2010 року Ns SAMDN25000710518366 - до 70000,00 грн.; за
до 17 000,00 грн.
договором 08 лютого 20IЗ року N9 SАМDN250007З2906871
оскiльки
за змiстом
суду,
як
безпiдставнi,
вiдхиляються колегiею сулдiв апеляцiйного
частини TpeTboicTaTTi 551 ЦК УкраiЪи, яка дае право суду зменшити розмiр неустойки,
таке зменшення можливе лише до межi, що не е нижчою, нiж розмiр збиткiв. У справi, яка
перегляда€ться, до суми основного грошового зобов'язання за депозитними договорами,
до складу якого включаеться сума вкладу та HapaxoBaHi вiдсотки, така межq зокрема, за
договором J\b SAMDN25000'717787319 вiд 04 липня 2011 року становить 195 148,50 грн.,
за договором }lЪ SAMDN25000710518366 вiд 17 травня 2010 року - 2I8982,49 грн., за
договором JФ SАМDN25000]З290б87| вiд 08 лютого 2013 року - З7 014,|7 rрн.
Вiдповiдно до положень cTaTTi 14| ЦПК УкраТни якщо суд апеляцiйноi або
касацiйноi iнстанцii, не передаючи справи на новий розгляд, змiнюе рiшення або ухва,тюе
нове, суд вiдповiдно змiнюе розподiл судових витрат.
Згiдно з частиною 1 cTaTTi 141 ЦПК УкраiЪи судовий збiр покладаеться на сторони
пропорчiйно розмiру задоволених позовних вимог.
Як передбачено частиною б cTaTTi 141 ЦПК УкраТни якщо сторону, на користь якоi
ухвалено рiшення, звiльнено вiд сплати судових витрат, з другоТ сторони стягуються
суловi витрати на користь осiб, якi iх понесли, пропорцiйно до задоволеноТ чи вiдхиленоТ
порядку,
iнша частина компенсуеться за рахунок держави
частини вимог,
встановленому Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.
f
Споживач, rrраво якого порушене i який у зв'язку саме з цим подае позов, вiдповiдно
до cTaTTi 22 Закону УкраiЪи <Про захист прав споживачiв>, звiльнясться вiд сплати
судового збору за подання позовноi заJIви до суду першоi iнстанцiТ.
Порушенi права споживача можуtь захищатись як у судi першоi iнстанцiТ (при
пред'явленнi позову), так на наступних стадiях цивiльного процесу, а саме при
апеляцiйному переглядi. Цi стадii судового захисту е €диним цивiльним процесом,
завдання якого е справедливий розгляд i вирiшення цивiльних справ з метою захисту
порушеного права. Такого висновку дiйшла Велика Палата Верховного Суду у постановi
вtд 2| березня 2018 року в справi J\Ъ 14-57цс18, а тому споживач не зобов'язаний
сплачувати судовий збiр за подання апеляцiйноi скарги на судове рiшення першоТ
iнстанцii.
Врахувавши пiдстави звiльнення позивача вiд сплати судового збору при поданнi до
суду позовноТ заяви та апеляцiйноi скарги на рiшення Печерського районного суду м.
Киева вiд 01 лютого 2021 року та часткового задоволення вимог П'ятницi Ольги
Федорiвни до Акцiонерного товариства Комерчiйний банк <Приватбанк) про захист прав
споживачiв та стягнення пенi, кер},ючись вимогами частини б cTaTTi 141 ЦПК УкраiЪи,
колегiя суддiв апеляцiйного суду дiйшла висновку про стягнення з Акцiонерного
товариства Комерчiйного банку <Приватбанк> в дохiд держави судового збору у
пропорцiйному розмiрi до задоволених вимог (I5,4ЗУо), що становить 4 054,2З грн.
(10 510,00 грн.+ 10 510,00 грн. х 150%).
Оскiльки скаргу вiдповiдача АТ Комерчiйний банк кПриватбанк)) залишено без

-

а

у

i

задоволення,

то

судовий збiр

за

rrодання апеляцiйноi скарги вiдповiдачу

не

вiдшкодовуеться та fIокладаеться на особу, яка подала апеляцiйну скаргу.
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Керуючись ст.ст. 95, 551, 1058, l059, 1060 ЩК Украiни, ст.ст. |2,|З,81, 141, 26З,З6],
j68. З74, 376, 381-384 ЦПК Украiни, с}д, -

lHoBa
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постановив:

]Hi за
н.. за
н.: за
грн.

Апеляцiйну скаргу представника вiдповiдача Акцiонерного

товариства
Коrлерчiйний банк <Приватбанк> адвоката ТузовоТ Владислави Олександрiвни заJIишити
без задоволення.
Апеляцiйну скаргу представника позивача П'ятницi Ольги Федорiвни адвоката
Щl,гiнова Щмитра Андрiйовича задовольнити.
Рiшення Печерського районного суду м. Киева вiд 01 JIютого 2021 року скасувати та
}lхва_пити нове судове рiшення.
Позов П'ятницi Ольги Федорiвни до Акцiонерного товариства Комерцiйний банк
кПриватбанк)) про захист прав споживачiв та стягнення пенi задовольнити частково.
Стягнr-тtr
Акцiонерного товариства Комерцiйного банку <Приватбанк>
('B1,-r. Грl,шевського, 1Щ, MicTo КиiЪ,01001;код СДРПОУ 14360570) накористь П'ятницi
О'rьгII Фе:орiвни ( вул. ,Щзержинського, 6, квартира 69, MicTo Ялта, iдентифiкацiйний
Ht]\Iep 22219|3846) пеню вiдповiдно до частини 5 cTaTTi 10 Закону Украiни <Про захист
прав спод.ивачiв>> за перiод з 21 лютого 2019 року по 21 лютого 2020 року за договором
SA\,{DN250007103|2|56 вiд 2] квiтня 2010 року в розмiрi 305 859,18 грн., за
Jоговором Jtr SАМDN250007|7787З79 вiд 04 липня 2011 року в розмiрi 195 148,50 грн., за
.]оговором }lЪ SAMDN25000726]18]65 вtд27 червня 2012 року в розмiрi \ З68 779,08 грн.,
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SAMDN25000710518366

вiд |7

травня 2010 року

в

розмiрi

218 982.49 грн., за договором NЬ SAMDN25000732906871 вiд 08 лютого 2013 року в
розплiрi З7 01,4,|7 грн., за договором Ns SAMDN27000726778168 вiд2] червня 2012 року в
розlrлiрi 576 982.86 грн., за договором N9 SАМDN250001ЗЗ913097 вiд 19 березня 2013 року
в розrriрi 1 071r 9З7,25 грн., за договором Jф SAMDNFD0070040257400 вiд 20 грулня 2013
poKr g розrriрi 1 346 506,31 грн., за договором J\Ъ SAMDNFD0070045882300 вiд 26 rрудня
l01З рокl,в розпriрi 1 016'76З,23 грн. В iншiй частинi вимог вiдмовити.
Стягн,чти
Акцiонерного товариства Комерцiйного банку <Приватбанк> (вул.
Грl,шевського, 1Щ, MicTo Киiв,01001; код еДРПОУ 14360570) на користь держави
сl,довий збiр у розмiрi 4 054,2З грн.
Постанова суду апеляцiйноi iнстанцii набирае законноТ сили з дня iT прийняття, а,че
}Iоже бути оскаржена у касацiЙному порядку до Верховного Суду rrротягом тридцяти
днiв з дня ii проголошення.
Якrцо в судовому засiданнi було оголошено лише вступну та резолютивну частини
постанови, зzвначений строк обчислюеться з дня складення повного тексту постанови.

з

Повний текст постанови скпадено 16 вересня 2021 року.
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