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ПIВНIЧНИЙ АПЕЛЯЦ ЙНИЙ

ГОСПОДАРСЬКИЙ

СУД

вул. Шолуденка, бул. 1, лiтера А, м. КиiЪ,04116, (044) 230-06-58
iпЬох@апес.сочrt. gov.ua

ПОСТЛIIОВА
IMEHEM УКРДiНИ

СправаNb 9|0l24l|l20
квiтня 202| р.
Пiвнiчний апеляцiйний господарський суд у складi колегii суллiв:
1126ll

головуючого: Пономаренка

суллiв:

C.IO.

Щiдиченко М.А.
Руденко М.А.

при ceкpeTapi сулового засiдання Пiдтикан К.Г.
за участю представникiв:
вiд позивача -- !угiнов Д.А., ордер ААЛЬ1088471, вiд 14,03.202|;
вiд вiдповiдача - Ананiйчук О.А,, довiренiсть Jtls106 вiд 21,09.2020.
вiд TpeTboi особи - представIlик не прибув,
розпIянувши апеляцiйну скаргу Акшiонерного товариства Itомерчiйtлий банк
<<Приватбанк)) на рiшення Господарського сулу MicTa Кисва вiд 10.12.2020 у справi
,\'9910/24|Il20 (сулля Усатенко I.B,, повний теI(с,г складено 21.|2.2020) За
rii;зсrri;ri Гроiliслчьiti;i opi а;liзаliii <<ii;фo1_,initiiiii:il;lli:i iij-;€C-ijCtiiPi; ,ic 1iitllioHcyr;oi С
ToBapIlcTBa Комерrtiйний банк <Приватбанк)), третя особа, яка не заявJIя€]
саплостiйних вимог Ila предмет спору на cT,opoHi вiдповi,цача -- товариство з
обплеrкеноtо вiдповiлальнiстю кФiнансова компанiя <Фiнiлон>) про стяг}Iення
ксlштitз

ВСТАНОВИВ наступне.
Громалська оргаr,riзацiя <<Iнформацiйний прес-цеrIтр) зверI{улася до
Госполарського суду MicTa Кисва з позовом ло Аttttiонерного товаристI]а
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Коплерrliйltий баtлк кПриватбанк)) в якому просить, з урахуванI{яN,l змitlи позоl]IIих
вимог, сl]ягi{уl]и коtllти у розлriрi l66 504,58 грн., якi перебували на paxyIJK\/
позивача JЮ26002054910456. а також коlIIти у розмiрi 11 693,00 дол. ClllA, якi
знаходились на рахунку позивача Л!26009054910244. та були безпiдставrlо сгtисанi
вiдповiдачем Еа iншi рахунки з кодом 290З. KpiM того, у зв'язку з }IевикоttаIlI]я\.{
вi/ilrовiлачем платirкних дор),чень вiд 14.09.2018, позивач просить с,гягну-ги 11
Bl5.99 грн, irrфляriiйних в,tрат. 7 075,30 грrl. ,rа 196 лоларiв CLIJA 87 центiв З%
рiчних, l б 650,45 грI{. та l 169,З0 доларiв СIЛА пенi.
}iK зазначас позивач, Bitl с клiсltтом ПАТ КБ кПриватбанк> та мас в банrtу
рахунки ЛЪ26002054910456 та J$260090549|0241.I-IaBecHi 2014 року. у зв'язку iз
припLIнснням фчнкцiонуванrrя банку rla територiТ АР Крим ,га м. СевастогtоJlя, банк
ltозбавив позивача права досlупу ло налея(них йоплу KotltTiB, якi перебували rIа
зазначених рахунках. ПозиваLI послlJlаючисL tra звiти rrpo дебетовi та крелитовi
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по вказаниN{ рахункам, зазнаLIас, що банк в од}IостороЕIньому rrорядку
перерахував кошти у розмiрi 166 504,58 грн. з рахунку позивача
Л9260020549l0456, а також кошти у розN,{iрi 11 693,00 дол. CIIIA з рахуItку
N,2б009054910244 на iншi рахунки з кодом 290З. чим поруtul4в ,чмовI1 договору
банкiвст,кого рахунку та позбавив позивача права вiльно розпорядя{атися своТми
I,роtповими коштами. ГIозивач вказуе, шо 14.09.20l8 ним було сфорпловаrrо
OIIeparI.iT

tl"цатiжнi дlоручення ЛЪ2 та Jф4 про перерахуванI{я безпiдставно списанrrх коruтiв
Ila рахунки ГО <iнформацiйний прес-центр)), якi вiдповiдачеrt за-IрIшено без
викоlIаItItя" коIIlти lte повернуто.

Рiшенням ГосlIоларського суду MicTa Кисва вiд l0. t2.2020 } справi

ЛЪ9l0/24lrIl20 позов задоволено частItово; стягнуто з Акцiоltерног,о ToBapIlcTBa
I(ошrершiйтlий бапк кПриватбаlлк> на користь Гроп,tадськоТ органiзаrtiТ
кIнформацiйний tlрес-центр) cy]\Iy кошlтiв у розмiрi lбб 504.58 грн.. 11 693

до;rарiвСША.втративiдiнфляцiТурозмiрi 17 815,99грн,,ЗО/о pi.tHrtxl розrriрi 7
075,30 грн., З% рiчних у розмiрi 496 доларiв США 87 цеrт,гiв. cl.ioBltii збiр у
розп,riрi ] З45,2З грII.. I]итрати на правову допомOгу у розмiрi 26 088.53 гртl. В
чаtс,гинi позовних вимоl- про стягнення пенi у розмiрi l б 650.-l,ý грн. та пснi 1,
;lозп,liрi 1 169,З0 доларiв

CliIA -

}

вiдп,tовлено,

Рiшення мотивовано тим, що оскi-llьки суду не було Ha,;laнo доказiв того. Iдо
сторо}lи обумов.lltоваJ]и можливiсть списання коштiв з paxr-TTKiB к-тiсн,га без його
розIrоряlIження i локазiв наявностi рiшенrтя суд,v на пiдсr,авi якого вi;бl,лось
сl]исання KorrlTiB. та враховуIочи, шо припинення дiя:rьностi вiдокреNl-i]ених
пiлроздiлiв не сl пiдставоtо для }{евиконання вiдповiдачем взя],I1х на себс
зобов'
зо
на
сть доказlв
б
мс
обов'яз
з
llоt]ерIlенtlя коштiв, сул лiйшов I]исItовку про сlбгрун,гованiсть та задоволеннrI
I]иN,Iог ilозивача щодо стягнення з вiдповiдача налеiклтих йошtу суN{ )/ розпliрi 166
504,58 грI{. та 1 1 693 лоларiв США. OKpiM тогоt суд tsстаI.Iовив обс,гавиI{рI проп},сIýl
clpoкy позовноТ лавнос,гi tцодо вимоги про стягнення rreHi. lцо ста.lо пiдставоло,цllя
вillл,lови в rlозовi в цiй частинi. В свою чергу, здiйсttившrl гrеревiрк}- роз]]ахуIIкv
tlозивача сум 3%о рiчrrих та iнфляцiйних BTpa,I, суд визI]ав йоt,о арltфлtетичrlо
BipHllM та обгрунтованим. Прлr цьому, вiдхиляючtr посII"-tаIIня банку Hit
l{ellaJIeжHicTb його як вiдповiдача у cTrpaBi, вrlаслiдок перевеJення борt\ lla }toBoгo
борrкника - 'IОВ <ФК кФirлiлон>>, су/] зазначив, lцо позивач не вчIlняв будь-яклtх
;tiй, якi б свiдчили про надання ним згоди на rrepeyc,ц/rlкy банкоrt своiх зобов'язань
гIеред позивачем TpeTiM особам, тому за висновком суду, договiр про переве/lе}lliя
борг,ч б/н вiд 17.11.2014 року)), укладений мiж IlAT КБ <ПрлlватБанк>> та'ГО[J ФК
<Фiнi.поrI>, lпляхом використанI{я мовчазноТ згоди без письпrовоТ зго;1I.I позI{вача с
tlittчемним в сrIлу полоrrtень ч. 1 ст. 520, ч. 1 ст. 654 l{K YKpaTrliI. -Гакояt.
tsраховуIочи часткове задоволення позову, на вiлгtовiдача покJаJено адвока,гськi
виT,рати ,га судовий збiр проrrорцiйно cyMi задоволених tsимог.
ile пого/lившись з гtрийня,гим рilпенlлям суду, вiлповiдач звернувся до
IIiвнiчного апеляцiйного госtrодарського оуду з апеляцiйною скаргоIо. в яrtiй
lIросить: змiнит,и мотивувальну частину рiшеrrня Господарського сулу MicTa Киева
вiл |0.\2.2020 у справi J\Ъ910/24||l20, шляхом виключенFIя з неТ фрази: (З
I]рахуванI]ям виlцезазначеного су/{ приходить до висновку, що кfiоговiр про
llереведеIlня боргу б/н вiд |7.||.2014 року)). укладений мiж ПАТ КБ <ПриватБанк>
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та 'ГОВ ФК <Фiнiлон>>, шляхом використання мовчазноТ згоди без письмовоТ
згоди Ilозивача с ллiкчемним в силу положень ч. 1 ст. 520, ч. l с,г. 654 LII{
украiни.>; скасувати вказане судове рiшення в частинi задоволених позовних

прийняти нове, яким в задоволеннi позову вiдмовити повtliстю.
За доводами апелянта, судом безпiдставно задоволено частково позовгti
вимоги ГромадськоТ органiзацii <Iллформацiйний rrрес-цеI{тр), оскiльки банк с
не}Iалежним вiдповiдачем у справi, внаслiдок укладення договору переведення
борl,у, згiдно якого новим боржником за спiрними договорами банкiвськоt,о
рахунку е ТОВ ФК кФiнiлон)). При цьому, на його переконання, замiна боржrlика
вiдбулася належним чином, оскiльки вiд позивача жодних письмових заперечень
на адресу банку не надходило. Апелянт посилаеться на неврахуваI{ня сулоN4
висновкiв Верховного Суду, викладених у постановах вiд \7.04,2018 у справi
ЛЪ52з/9076l16-ц та вiд 18.02.2020 у справi JY9305/l849/17 rцодо необхiдностi
зitiйснення перевiрки сулами при розглядi справ нале}клIостi вiдповiдача. окрiпл
,гого. як вказуе скаржник, суд неправомiрtlо встаIlовив нiкчемнiсть договору
псреведеIIня боргу вiд |1 .\1.20|4, помилково застосувавпIи l(o спiрних
гlравовiдl{осин поJIоження ч. l ст, 520, ч. l ст. 654 ЦК УкраТrrи. За вказаllих
обст,авин, враховуIочи, що банк не е належIlим вiдповiцачеN,I у справi. аIIелянт
вважае вiдсутнiми пiдстави для нарахуваL{}Iя ,га стягнеrIня З% рi.лних та
iнфляцiйних B,I,paT. KpiM того, апелянт посилаеться на ненале}кну оцiнку судом
довiдки АТ КБ <<Приватбанк> вiд 05.06.2020 та порyшеп}rя судоN,I cтpoKiB
ск--.тадання повного тексту рiшення. Такояt, скаржник не згоден з покJrаденням IIа
Iibol,O BIlTpaT I{a правову допомогу.
IIpercTaBiIl,!r aпe_ILqI]Ta - вiлцоlзiдаrтil }7 cIttraBi Il c\,/,]!cBo\,t_.r засiлатrl+i lli.il,гl.. l,J,,,lltз
ijI 1\IогI.t за апеляцiйною скаргою.
У судовому засiданнi представник позивача протLI агrеляцiйllоi скарги
заперечив та просив залишити рiшення суду перtпоТ iнстанцij' без змitl" а
аttе"ltяцiйну скаргу -_ без задоволення.
Третя особа не скористалася правом на учас,гь cвol-o преJставIJика в судовому
засiданнi, хоча про дату. час та мiсце судового засiдання повiдоlttлялась нале)l(lлим
чином, ухвала суду про призначення справи ло розг-lяJ}, lta 26.04.202I
направлялась за адресою офiцiйного мiсцезнахолження вказаtIоТ особи,
виN{ог та

Згiдно даних з офiцiйного сайry акчiоrlерного товариства

<Укрпош,га))

вiдправлення з 20.04.2021 знаходиться у точцi вицачi/доставки.

Колегiя суддiв зазначас, Ir1o сам лише фак,г не отриN{ання особою

кореспонденцiТ, якою суд, з додержанням вимог процесуального закон_у. наIцсиJIав
ухвалу за наJIежноlо адресою вказус н2 сllý'gц,гивI{у поведliтtку сторони пtо/lо
отримання кореспондеrlцiТ. яка надхо JIила на rT адресу.
'Гакоrrс колегiя с},длiв, вtsажае за необхiдне зазначити, IrIo вiднсlсини
щоло
забезгlеченrlя дос,ryгIу до судових рiшень (рiшень, судових наказiв, постанов"
вирокiв, yxBa.rr), ухвалених судами загальноТ юрисдикцiТ, та велеIIня Сдинсlго
дер}кавrIого ресстру судових рiшень регулюються Законом УкраТни <Про досl,уII
J{o судових piuleHb> статтями 2, 4 якого BcTalloBJlel{o, що Kolrсel] мас право на

доступ до судових рiшrень у порядку, визначеному цим Законом. I]e Ilpaвc)
забезгtечусться офiцiйним оприлюл}Iенням судових рiшень на офiцiйноплу веб\

ч,

llllllшllllllllll

порталi судовоТ влади УкраТни в порядку, встановленому tlипл Законом. Суловi
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рiшlеrrня, BrleceHi до Peccтpy, с вiлкри,гими для безогIJIа,Iного цiлодобового дост).IIу
r:a офiцiйtlоN{у веб-портtrлi судовоТ влади УкраТни. I1рtачому, згiдно з cl,. 1l цьогсl

Закону, не пiзнiше 01.06.2006 року забезпечено постiйне внесенtrя до Сдиного
державI{ого ресстру судових рiшеrrь електронних копiй с},дових рiшенr,
lЗерховного Суду Украiни, виших спецiаrliзованих судiв, апеляцiйtлих та мiсцевих
адшriнiстративt,Iих cy/IiB, апеляцiйних та мiсцевих господарських судiв.
апеляцiйних загальrlих судiв, а внесення судових рiпtень плiсцевих загальних сулiв
- не ttiзнilrtе

l

сiчrrя 2007 року.
С;tiд зазr,аLlиlи) lllo явка [редставrtикiв у.lасникiв cIIpaBLI не вI,IзIIавалася
обоtз'язковою, п9вI]их пояснень суд lle витребував.
За наведених обставин, з урахуванням того, tцо неявка представFIика третьоi
особи в судове засiдання не перешкоджа€ розгляду апеляцiйноТ скарги, останI{я
розгJIяI{ута судом у даному судовому засiданrri по cyTi з винесенням постанови.
ЗI,i.цrло з .r. 1 ст. 270 Господарського процесуального кодексу УкраТrrи }, с},дi
апеляцiйноТ iнстанцiТ справи переглядаються за правилаNIи розгляду справ },
Itоря/{к} спроlценого позовtIого провадя{ення з урахуванням особллtвостеit.
ltередбачених у Главi 1 Роздiлу lV.
Частинами 1 та 2 с,г. 269 Господарського процесуального кодекс\, УкраТrllл
llередбачено, що суд апеJlяцiйrrоi iнстанцiТ переглядас справ}/ за IIaяBHIrrrrr 1, rlii'l i
j{одаткOво поданими /lоказами та перевiряс законнiсть i обгрl,гттоваrtiсть рiшенttя
суду перtuоi illc,laHr{iT в межах доводiв та вимог апе;rяцitYttrоТ скаргrl, С},д
апеляцiйноl' iнстанцiТ дослiдrкус докази, що стосуються фак,liв. на якi yLIilOliиKI.I
с[Iрави гIосилаIотьс-II в апеляцiйtliй скарзi та (або) вiдзивi на tteI.
Itо.llегiя суллiв. беручи /_{о ваги межl ll ерегляду сrIрави у аrrеляцiiiнii.i
irlc,гalltliT" обговориtsши доводлI аrrеляцiйноТ скарги. проаi-Iалiзувавши ita пiлстаiзi
фактичних обставин справи застосування судоN,I першоТ iнстанцiТ норýl

n

матерiального та процесуального права при прийняттi рirпеrIня. дii:lш-rа до
висIIовку про те, що апеляцiйна скарга пiдлягас часткOво}1\ задово-lеннк). il
]чIr],Iив}вOльнп частина оскар)ItуваIlого рiшення мiсцевого госпоJарськоI,о c),.,ly
tti/t.lrяlгас змiнi, з наступних пiдстав.
fIrt встановлено судом, у позивача були наявнi вiдкрl,rтi } KpttrtcbKorT\,
вiд;{iлеrrнi ПАТ КБ кПриватбанк> банкiвськi рахунки - NЬ2600]0,519l0156 ],а

Nc260090 54910244.

Згiлно звiту про дебетовi i кредитнi операцiТ псl рахунку Ns2600]05-1910-t56
ГроплалськоТ органiзацiТ <Iгrформацiйний прес-центр) за перiод з 01.0-1,201,1 гlсl
30.06.2014 на рахунку позL{вача облiковувались коIпти у розмiрi 166 50-1.58 гртr. якi
I{;t гriлставi платiiкrrого доручення ЛЬЕ0528LOСОХ вiд 28.05.201-+ бl,ли
псрерахованi з рахунку ГО dПЦ) J\b26002054910456 на рах)/нок ГО ((I]III))
Nr,29035054910456 з призrlаченняN{ платеяtу: саJIьдо рахунку згiдно наказ\l
6695 879.

I]iдповiдно

до звiту про

лебетовi

i

кредитнi операцiТ

по

рах\ }lK),
Nc260090549|0244 Громадськоi оргаrliзацiТ кIнформацiйний прес-центр) за перiол
з 01.04.2014 по 30.06.201r4 на рахунку позивача облirсовувались кошти у розмiрi 1 l

693 доларiв США, якi на пiдставi платi>tсного доручення J\I'9E0528LO6ZA вiл
28.05.2014 були пepepaxoBalri з рахунку ГО кIПld>) ЛЬ26009054910244 rrа рахунок
ГО кIГII{> ЛЬ290320549|0244 з призначенням платежу: са.пьдо рахунку згiдно
4
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наказу 6695879,
Позивач 30.08.2017 звернувся до вiдповiдача iз заявами NЬ2, ЛЬЗ (о,rримаlli
банком 30.08.2017), в яких зазначив про перерахування коштiв з його гривневого
та валютного рахунку на пiдставi платiжних доручень, якi позивач не формуваI], а
тому просив надати йому наказ, на який с посилання у rrризначеннi платехtу
платiяtних доручень вiд 28.05 .20|4 JфE0528LOCOX, JYoE0528LO6ZA та I{адати
рсlз'яснення з приводу вчинених операцiй з KorrrTaMи позивача.
На заяву ЛЪ3 вiд 30.08.2017 банком було надаrlо вiдповiдь вiд 30.10.20l7, з
якоТ вбачаеться, що ОДБ - (операцiйний день банку)), рахунок 290З - ((коIIi,ги
K.lticHTiB за недiючими рахунками). бранч - ГО Севастополь, бранч DNCI
Ifентральне вiддiлення, вiддiлення Ns64.
'I"акояс, 30.08.2017 позивач звернувся до вiдповiдача iз заявою ЛЬ4 (отримана
банком 30.08.2017). в якiй просив поясt{ити яким tIином бl,лсl здiйснеrIо
l]ереведеl{}tя коштiв позивача" повiдомити на пiдставi .lого було закрито рахунки
позиваLIа ЛЬ26002054910456, ЛЪ260090549|0244, та повiдомити на якi рахунки
кошIти позивача бу"lrи перерахованi i де облiковуються.
Вiдповiдач надав 06.09.2017 та |2,09,20]17 вizirrовiдi на вказану заявy.
зазI{аtlивtllи про оскарження судового рiшення до виlцих iнс,ганцiй та про
несlбхiднiсl,ь додаткового часу дJIя надання iнформацiТ.
Позива.r 01.11 ,2011 звернувся до вiдповiдача з iнформацiйним заlIитоN,{ ЛЬ5. в
якоN{у IIросив }Iадати вiдповiдi на заяви NЬ2-4.
Банк з посиJIаI]ням на IIоложення Закону УкраТrrи <Про банки та банкiвськ1,
:iя.tьнiсть)) надав вiдгtовiдь про вiдсутнiсть у нього пiдстав розкривати банкiвську
l

:i-] 1:]I1Il]a.

За вказаних обставин, 14.09.2018 позl.rвач сфорrI\вав п.rатiяiне дор,yчен}rя Nч2
IIа с},м}, 166 504,58 грн. лро rrерерах)/вання з рах},нку ГО <Iнформацiйний прес-

.

центр) ]ф29035054910456 на рахунок

кIнформатtiйний llpec-llellTp)
М26005052648З79 з призначенням IIлатеяtу: перерахуванI"Iя власних коtпт,itз. а
такояt платiжне доручення в irrоземнiй валютi NЬ4 вiд 14.09.2018 про
ilерерахування грошових коштiв 1, cyMi 1l 693,00 доларiв СШД з рахунку 0-0
<Irrфорпrацiйний прес-центр> J\Ъ290320549\0244 на рахунок ГО <Iнформацiйний
прес-центр > J\Ъ2 60 0 9 0 52603 42 8, строк вико}Iання : TepMiHoBo.
Однак, наведенi платiжнi доручеtIня rre були проведенi (виrtонанi) баrrком.
ГО (IПЦ)) 18.09.2018 звернувся до вiдrrовiдача з претензiеrо Nsl. в яrtiй
зазItачив про rIевиконання баrtкопt iнiцiйованих позиваtIем гроtuових переказiв.
зокреNIа, згiлно платiiкrrих доручень Np2 вiд l4.09,2018 та ЛЪ4 вiд 14.09.2018 та

..
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вимагав викоItати платiжtтi доручеrIня.
llозивач посилаючрIсь на неправомiрне списання бtrнком коштiв з рахулкiв
I-0 кIПI])), певикоIlання баttком trлатiхtних доручень ЛЪ2, J\Ъ4 вiд 14.09.2018 та
вимог претензiТ, зtsерI{увся з даним позовом до суду.
сул lreprrtoT iнстаrrцiт дiйшов висновку про часткове задоволення позову,
гIрисудивши до стягнення з вiдповiдача суму коштiв у розмiрi 166 504.58 грн." 11
693 доларiв США, 17 815,99 грrl, irrфrrяцiйrrих вlрат, ЗYо рiчtlих у рсlзмiрi 7 075.З0
грII., 3% рiчних у розмiрi 496 доларiв CllIA 87 центiв, а ,laкo)lt суztовий збiр у
розмiрi ] З45,2З I,pH. та витрати I{a правову допомогу у розмiрi26 088,53 грн.
В час,гинi позовних вимог про стягнення пеtтi у розмiрi lб 650,45 грн. та llelti
5
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у розN{iрi 1 169,30 лоларiв США cylloм вiдмовлено,
Зi змiсту вимог апеляцiйноТ скарги слiдуе, що судове рiшення в час,гинi
вiдмови в заловолеtlt"ti позовних вимог, апелянтом не оскаржу€ться. а тому
lзiдtlовiдно до полох(еtIь ст. 269 ГПК УкраТtrи. апеляцiйним cy/_to\l не
rIереглядасться.
itо"цегiя суддiв погод)куеться з позиliiсю суду щодо задоволення позову в
оOкар)Itуванiй частинi.
Однак, апеляцiйний сул не згоден з вLIкладеним у мотив),вальнiй частинi
рiшrення висновком суду про нiкчемнiсть договору перевелення боргу, про Iцо
бу.це гlаведено тiижLIе.
I]1,1llикlIеFlIIя

2

с,гатгi 11 I_{ивiльного кодекс,ч УкраТrrи пiдст,авою
цивiльlлих прав та обов'язкiв с, зокреN,Iа. договори та irrrrri

Згiдно частини

правочинlа, irriшi кlрlrдичlri факти.
CTaTT,eio l066 ЦК УкраТни визначено, шIо за договороN,t банкiвського paxyl;Ka
балIк зобов'язустLся ttриймати i зараховувати FIa рахунок. Bi,lKpt.rTtlй K.lticHToBi
(во"rrодiльцевi рахунка), гроtllовi кошти, що iloMy надходять. виконуtsатLI

,гil
розпорял)tення клiсн,га про перерахування i вLIдачу вiлповiдних суN{ з рахунка
проведення iншrих операцiй за рахунком; банк ма€ право виItористоI]увати грошtовi
коtIIти IIа paxyгrкy клiснта, гарантуIочи його право безперепlколIIо розпорял}l(атися
I{ими коштами: банк не ма€ права визначати та коIl,гроJIlовати IIапряN,л]4
використання гроlliових ltottlTiB клiснта та встановлюватI{ iHtrli, не перслба,rеtli
договором або законом. обп,tеяtення його права розпоряджа,гися I,рошIовим1,I
коuJтами r{а власний розсул.
Частиltою _3 cTaTT,i l068 IIК Уцраl_ни вfl,аI{о_t}JI_Qцо. tUо банк зобов'язаtllri)i,за
розIIоря/lженням клiснта видати або riерерах},вати з його pax)lнKa грошttlвi Koll[l,}I в
ilcнb надходження до банкч вiдповiдrlого розрахункового документа. якlцо itltпий
строк rrе передба.lений договором банкiвського рахунка або законоп,l.
Вiдповiдно до cTaTTi 1071 ЦК УкраТни банк N,IoiKe списати грошовi кошти:i
рахунка клiснта на пiдставi його розпорядження; грошовi ttошти можуть бути
ctitrcaHi з рахунка клiсн,rа без його розпорядження на пiдставi рirrrення суду, а
,гакож випадках, встаllоtsлеt{их закоIIом чи
договором мiж банксlп,t i клiсrrгом.
у
С,гаттею l074 IJI{ УкраТни визначеtIо, шIо обмехtент{я I]рав клiснта щодо
рOзпоряджання грошовими коштами, 1llo знаходяться на irого paxylrKy. не
допуска€ться, KpiM випадкiв: обмеrкення права розпорядrtання paxyHKoN,I за
в iнших випадках, встановлеI-Iих законом: у разi зупиtlенIIя
рitпенням суду;
фiнансових операцiй, якi молсуть бути гtов'язанi з легалiзацiсю (вiдмиваriняш,t)

liоходiв, одержанl{х зJточинним шляхом, або фiнансуванняI,1

тероризм),:

передбачених законом.

Вiдповiдно до статей 525, 526 ЦК УкраТни одностоl]оння вiдмова вiд{
зобов'язання або односторонr{я змiна його умов не доlrускасться. якщо iнше не
встановлено договором або законом; зобов'язання мае виконуватися налех(tIип,I
чином вiдповiдrrо до умов договору та вимог цього Кодексу, iншtих aKTiB
цивiльного законодавства, а за вiдсутностi таких умов та вимог - вiдrтовiдl]о iio
звичаiв дiлового обороrу або iнших вимог, шо звичайно ставляться.
Згiдно ст. 629I_{K }/краТни договiр с обов'язковим лля виконання сторонаN,{и.
Як свiдчать матерiали справи, позивачем у Кримськiй фiлiТ ПАТ КБ
6
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<Приватбанк) було вiдкрито банкiвськi рахунки - ЛЪ26002054910456, на якому
станом на 28.05.20|4 облiковувались кошти у розмiрi 166 504.58 грн., а TaKoiIt
ЛЪ260090549|0244, на якоN,{у станом на 28.05 ,2014 облiковувались коIлти у розмiрi
l1 693,00 доларiв США, що пiдтверджу€ться звiтами про дебетовi i кредитнi
операчiТ по вказаним paxyнKaN{ ГромадськоТ органiзацiТ кIнформацiйний пресцеI{тр) за перiод з 01.04.20i4 по 30.06.2014.
Вiдтак, вiдкритi позивачем у банку рахунки обумовлюють наявнiсть
вiдповiдних договорiв банкiвського рахунку, факт укладенIrя яких сторонами не
заперечуеться.

З

вищенаведених звiтiв також вбачаеться, Iдо 28.05.20|4 ПАТ (КБ
кПриватбанк> за власI{оIо iнiцiативою перерахував вказаrIi кошти з paxyHKiB
позивача на рахунки N2903 5 0 549 1 04 5 6, N92903 20 5 49 | 0244.
Згi.цlrо листа вiдповiдача вiд З0.03 .2016 NЬ20. |.0.0,0l]-20160З |З1625
враховуIочи факт прийняття Правлiнням НБУ Постанови вiд 06.05,2014 ЛЪ260
K[Ipo вiдкликання та анулювання банкiвських лiцензiй та генеральних лiцензiй па
здiйсненrlя валютних операцiй окремих банкiв i закриття банками вiдокрепl.l]ених
rriлроздiлiв. шо розташованi на територiТ АР Крим i MicTa Севастополя)) на пiltс,гавi
якоТ булсl припиrIено дiяльнiсть банкiв та ix вiдокремлених пiдроздiлiв на територiТ
АР Кришl i MicTa Севастополя, банком було змiнено рахунки облiку коштiв клiснтiв

i.

вiдповiдrtо до норм зазначених у IнструкцiТ про порядок вiдкритгя, викорис,гання i
ваJI}отах, затверлженоТ
]акри,ггrt paxyHKiB в нацiональнiй та iноземних
постановоlо Правлiнлля НБУ "NlЪ492 вiд 12.11.2003. Згiдrто з главоIо l9 IHcTpyKrtiT
-\Ъ]92л в разi здiйсriення реорганiзацii в межах одного банку, а також зп,tiни
,

,1- -1,I
j,,,.,_,

i,,1.1-.1 .1,,-,.п1-!,:jr}г(]
rlfi,1!1.1._, i1l1t1l,ц14iр
itlt
ъ,
у,_э.Ijli!il

lспiгl 1.1.:l бл+r,rлir.,.л зiriйснюсться
J?\rlrý

Зiltiна

paxr HKiB клiента, З оглялу IIа в}Irцезазначене,

у зв'язк1, з припиненняN,I дiяльностi
вi.tокремлених пiдрозлiлiв банк1,, розташованих в АРК та \,1, Севастоltоля, банкс,tм
бr,"цо Brleceнo змiни в порядок облiку грошових коштiв по рахунках Krlic:IIT,iB

Itримського регiонального управлiння i СевастоIIольськоТ фiлiТ баrrку ,га гроlпсllзi
коIli,ги стали облiковуватись на рахунках ба;rансовоi групи 290З*, Вiдповiдно lto
IrrструкцiТ про застосування Плану paxyHKiB бухгалтерського облiк1, баIrкiв
УкраТrrи. затвердженоi постановою FIацiонального банку УкраТIrи вiд 11.06.2014
J{s280, рахунок 290З <Кошти клiеttтiв банку за недiючими рахунками))
IIрI4зrIачений для облiку IФедиторськоТ заборгованостi банку перед клiентап,tи за
не,цitочими рахункаil(и.

-

листi !епартаменту платiжних систем Нацiоrrального баrrку УкраТни Bi;1
2З.11.2а04 NЬ25-118/1918-112202 (був чинним на MoMeI{T виникнення сгliрtl1.lх
правовiдносин) /{о недitочих paxyHKiB вiднесено рахунки, за якими протягом
триваjIого часу не здiйснювалися операцii, iз власниками яких банком ут,рачений
зв'язок та зазначено, що кошIтl{ клiентiв, перенесеIri на балансовий paxyrIoK 2903

в

[Iими.

Б

ПоЗива.l неодноразово звертався до банку з Jlистами, в ,Iких 11росив на/lати
Пояснення щодо викоFIаноТ банком операцiТ по перерахуванню коштiв, яка нс була
irliцiйована власником коштiв,
Пр'. цьому, гtiсля виявJIеItня позивачем перерахуваIrня коштiв без йогсt

I-]

i

lIllIllllllllll

кКоrпти клiснтiв банку за недitочими рахунками)), MaIoT,b об.шiковува,тись банксlм tta
цьому рахунку до моменту звернеIIIIя власIrикiв цих KorIrTiB щодо розпоряд)ltеI{ня

l
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РОЗПОряДЖенllя З одних paxyнIriB на iHrui, позивач сформував п.-iа-Гi;кгIi ;]сlр\,.tеltttя
ЛЪ2 вiд l4.09.2018 на суму l66 504,58 грн. таЛЪ4 вiд 14.09.2018 rla c\\I\ lt 69З"00
;1tl.1lapiB СIIIД лро гrерерахуванIIя KolttTiB, якi були у нього на ра\\нках tla iiогсl
aKTya.ltbtli рахунки.

Вказанi платiжlri лоручення балtк не виконав, KoшTIl }Ia акт\ а,tьtli рахунки

пOз1,Iвача IIе

персрахував.

iз встановлених судом обставин справII та вlIшенаведених
IropM законодавства банк зобов'язаний поверLlутI{ позllвач\ кошти. якi
зIlаходиjlись на вiдкри,l их у ГIАТ КБ <Приватбанк> ра\\ Illia\ ГропtадськоТ
органiзацiТ кIrIформацiйниri пpec-lleI{Tp)), а вiдмова Bi: laKoI о гlовсрнеIIня {,
О,гrке" виходячи

Ileгlp;lвoмipHoKr, у зв'язку з чим суд першоi iHcTaHlJii' дil:1цоu вiргIоl tl вис}rовку про
обГрl,rrr,оваttiстt, позовних вимог ts частинi стягнення з вi.tпtlвi:ача належн}tх
l]озивачу cyN,l у розмiрi 166 504,58 грн. та 11 693 доларiв Ctll,\.

KpiM ,[ого, RраховуIочи прострочення з боку баtiкr

tsIlKoHaIII{яr гlла,riжlttl:;

л()руLIснь I'роп,lалськоТ органiзацiТ кIнформацiйлrий прес-цсItlр,> tla ItL,рскziз кtlrllгilз.
беручи до увагI{ арифп,ле,ги.ttlсl вiрtlий розрахунок позивача jOо pirltll.ix,t,a вr,ра,г Bi;l
iнф;rяrliТ. IIараховаIIих за Ilерiод з 15.09.201В по 13.02,]0]0. с}-доп,{ правоплiрrtсl

вi;lгrовiдачаJ 075,30 грн.3% рiчнLrх, 496,87:o"-rapiB США 39lо рiчrIих,га
B,rpaT Bi21 iнфляrtiI 1, розrriрi 17 8l5.99 грн.
Разоr,t з ],и\I. вi:rповi:ач заперечуIочи проти задовоJеIIня вказаних позоtsних
tsII\IoI, I]осILlа€ться Ha:oloBip про переведення борг1 вiд 17.1|.20l4, укrIадениti
rti;I,. I IA I' КБ <<ПрtlватБанк)) та ТОВ ФК кФiнiлон>>, згiдно якого баtlк пере.цав l'O}]
ФК <ФiHi;tt,lH>l зобов'язаIIIIя за депозитниN,Iи договораN,Iи та доI,сlвораN,J lt
баtrкiвського обслr,говr,l}аIlItя. \,кJа.]{ениNtц \,lQ,гit}lol]nr\ll] баtllс1, в Аtзгсlttопlrrjii
Рсспl,ýлilii Кримл у зв'язку з чl4м виN{оги вклаltгlт,tltiв i крелит,орiв АР Крипr"
зо(jов'.llзаtlrш за якими псреведенi па TOI] ФК <Фiнiлон>). tlc об.,tiк1,1оrься _]il
сI,яI,I{ут0 з

бa.latlcc,llt банку.

За наведених

обст:авиrl, апелянт вважае, що АТ КБ <<IIрrlва,гБirtiк> (
IiеналежнLIм вiдповiдачеп,r у справi. з огляду на переведення борг1, за
зобов'язаннями по спiртtl{м paxyHKaNI новому боржнику 1'OI3 ФК <<ФiHi_-ti,lH>>. якtlй
IIа лумку баltку, i мас бут,1l вiдповiдачеп,t у данiй справi.

Мiсцевий господарський суд вiдхиляючи зазначенi дово.lI1. дiйtпоlз
висновку, tIIo оскiльки позиваLI не вчиняв будь-як1.Iх лiй, якi б свiJ.lt.r;и про
Ilаi(ання ним згоди на переуст}/пку банком cBoix зобов'язань переJ llозIiваче]\,l
трс,гiпl особам, к!оговiр про переведення боргу бlп Bi:t 1] .\1.20 ] 4 рOк\,)).
чtс.ltаtлеtтий п,tiя< ПАТ КБ к[lриватБанк> та ТОВ ФК кФiнiлон>.
tuляхо]\{
використаIlI{я п,IовчазноТ зго/{и без tlисьмовоТ згоди позI{tsаLIа с ltiK.lellllllNl в cll.lly
Ilojto)Keнb ч. 1 ст. 520, ч. 1 ст. 654 I]K УкраТни.

Колегiя суллiв не може погодитись з висtIовком мiсцевого судl, lIlojlo
встаIIовJIення сlбставин нiкчемностi договору про переведе}{ня боргу бl+l Bi,lt

,20|4. з оглялу на нас,ry-пне.
'IaK. зазтrача}очи прсl tliK.teMHicTb /{оговору, cyll посилавсrt на HopMpI .t. l ст.
520. .I. l cr,. 654 t{K Украiни.
Вi:tпсlвiлно ло ст. 520 LlK УкраТни, борх<ник у зобов'язаrrнi Mo)Ite бу-l,и
запliтlеttиЙ iншоtо особою (rrереведення боргу) .lrише за згодою кредитора, якlцс)
iнrпе rrе передбачено законом.
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Згiдно ч. 1 ст. 654 ЦК Украiни, змiна або розiрвання договору вчинясться в
такiй самiй формi, що й договiр, що змiнюеться або розриваеться, якщо iнше не
встановлено договором або законом чи не випливас iз звичаiЪ дiлового обороту.
Разом з тим, наведенi cTaTTi не мiстять rlрямого припису, що вiдсутнiсть згоди
кредитора чи недотримання форми укладення договору переведення, свiдчить про
нiкчемнiсть вiдповiдного правочину.
При цьому, у нормах статей 1066, |067, 1074, 1075 ЦК УкраТни, якi
регулюють правовiдносини, що виникли iз банкiвського рахунка, не мiститься
положень, що недодержання сторонами письмовоi форми цього правочину, як i
внесення змiн до нього, мас наслiдком його нiкчемнiсть.
Таким чином, сул лiйшов помилкового висновку щодо нiкчсмностi договору
про переведення борry б/н вiд 17.|1.20T4, укладеного мiж ПАТ КБ <ПриватБанк>
та ТоВ ФК <Фiнiлон).
OKpiM того, зttзначивши про нiкчемнiсть договору в цiлому, суд не врахував,
що такий правочин стосуеться не лише iHTepeciB позивача, а i зобов'язань iнших
вкладникiв банку.
Враховуючи викJIадене, колегiя оуллiв дiйшла висновку про змiну
мотивувальноi частини рiшення Господарського сулу MicTa Киева вiд 10.12.2020 у
справi M9l0/24||l20, шляхом викJIюченця з його мотивувальноi частини висновку
суду першоi iнстанцii насryпного змiсry: <З врахуванням вищезазначеного суд
приходить до висновку, що <<flоговiр про переведення боргу б/н вiд 17 .||.20|4
року)>. укладений мiж ПАТ КБ <ПриватБанк> та ТОВ ФК <Фiнiлон>, шляхом
в}lкористання мовчазttоТ згоди без письмовоТ згоди позивача е нiкчемним в силу
iiс-lожень .t. 1 ст. 520" .i, i ст. б54 I]K Укра}м.>,
В свою черц, за висновком колегii суллiв, доводи АТ КБ <ПриватБанк>> про
неналежнiсть його як вiдповiдача у справi, внаслiдок укJIадення з ТОВ ФК
<Фiнiлон> договору про переведення боргу, вiдповiдно до якого останне стало
боржником за спiрними договорами банкiвського рахунку, с безпiдставними,
оскiльки банк не довiв, що такий договiр було укJIадено зi згоди позиRача ГромадськоТ органiзацii <Iнформацiйний прес-центр>.
Посилання вiдповiдача на те, що змiна боржника у зобов'язаннi вiдбулася
належним чином, оскiльки вiд позивача жодних письмових заперечень на адресу
банку не надходило, не заслуговують на увац, оскiльки суперечать статгi 520 ЦК
УкраТни, вiдповiдно до якоТ боржник у зобов'язаннi може бути замiнений iншою
особою (переведення борry) лише за згодою кредитора, якщо iнше не передбачено
законом.
Наведене узгоджусться з позицiею Верховного Суду, викладеною у постановi
вiд 20.0|.202l по справi -NlЪ729/887l1r9.

_-l

За

вкzваних обставин, судом не приймаються доводи вiдповiдача з
Посиланням на довiдку АТ КБ <Приватбанк> вiд 05.06.2020 про перерахування
банком коштiв позивача на рахунок ТОВ ФК <Фiнiлон)>, а також його пояснення
ПРО Те, Що кошти отриманi ТОВ ФК <Фiнiлон> не були примусово списанi н[вад
на рахунки банку пiд час нацiоналiзацiТ банку.

Твердження апелянта про застосування судом першоТ iнстанцiТ норм права
без урахування висновку щодо застосування норм права у подiбних
ПРаВОвiдносинах, викладених у пocтaHoBi ВеликоТ Палати Верховного Суду вiд l7
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20l8 року у справi Л9523/9016l16-ц та постаIlовi Верховного С}:} вiд l8
ЛIОтОI'О 2020 року у crrpaBi ЛЪЗ05/l849l11. с необгрунтовани}II1. t,lcKi.rbK1.1 в
IlаведсFIL{х crlpaRax виспоtsки вик"паденi з урахуванI]ям подання п(,)зов\, до
IlеltаJIехtних вiдповiдачiв. у r,oli час, як у справi. яка перег-lя."Iасться с\,доN{
апеляttiГlttоТ iнстанцiТ. Громадська оргаlliзаuiя кIнфоршrацil"tнtтl"r пpL-c-tIeHTp))
кl]i'I,Ilя

А]'КБ <ПриватБанк>,.
Itо",rегiсrо суllдiв вiдхилятот,ься доводи скаржника про безпiдставне
нарахуваIlня позивачем час,гиши пенi у валютi (слiд зазнаLIIII,II. iцt] rtictleBrtй cyil

зверIrуJIася в суд до I{алеiltного вiдповiда.Iа -

дiйltlов висновк},rrро обГруп,гованiсть виN{огрI про стягнення пеIIi. tlроте вiдлловив в
li задово;tеtttti з пiдстав спливу строку гlозовноТ давносr,i: рiшенrtя в цiй частиlli
апсляr{то\.{ }{е оскарж}€],гься, а вiдтак апеляцiйниN,l с},до\I не переt,,tяласться). з
огJrяд{у I{a т,е) Lцо у /iaнoмy випадку розмiр пенi визначенt,tli на законоJавчому piBrli
Законопл УкраТни Kllpo п"Tlaтix<Hi системи та переказ коштiв в \'KpaTHi)). а тому не
сlбмеrltус:ться полвiйноrо облiковоIо стаI]кою НБУ, вiдтак \Io/he розраховуватись i в
il

tсlзеп,lнiй валкrтi.

Стосоtзtло посила}Iня апелянта на поруtrlеIiня судо\r cTpoKiB скJадання гIовrIого
тс кст)-

р

i
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сllня,

c;t
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]l заз

tta tl

l

Iти

на с,ry_ tIHe.

Згiдно ч. б ст. 2ЗЗ ГПК УrtраТни у винятковltх в]Iпадках залежно вiл
сtt;tадtlос,гi справtl ск.lадання повного рitllеtlлlя (постановtt) суд,ч MO}ite б).rп,
tзi,.ttt"tадеr{о на cl,poK rlе бi.rьш як десять дrriв, а якщо справа розгляIiута у r]орrlдк)i

п'ять днiв з дня закiнче]iня розгJя.1}, сiIрави.
Як вбitч;tсться з lraтepia.iriB сIlрави, судоN{ l0.12.2020 бу",,о IIрогоJ]оLttснi)
I]сD-гItI),rа резоjlrо,гивну части}tи оскарж),ваного рiшення.
сtIрOщен()го проRаJiItення

-

повного тексту рiшення може бути вiдкладено на строк не бiльш як деся,гь лtliв,
тобто до 20.|2.2020.
Повний текст рiшення складено 2|.l2.2020, оскiльки 20.|2.2020 був вихiднипл
днем.
Вiдтак, повний текст рiшення складено судом в межах строку встановленого
частиною б cTaTTi 233 ГПК УкраТни, чим спростовуються доводи апелянта про
протилежне.
OKpiM того, колегiя суддiв не вбачае зловживання процесуальними правами в
дiях позивача з подання ним до апеляцiйного суду заяви вiд 18.0З.202l, як про те
стверджуе апелянт, оскiльки iз зазначеною заявою позивач звернувся в межах
строку, встановленого ухвыIою Пiвнiчного апеляцiйного господарського суду вiд
09.02.2021, суть заяви зводиться до непогодження з апеляцiйною скаргою банку, а
бiльшiсть доданих до неТ документiв мiститься в матерiалах справи.
В свою черц, доданий до заяви вiд 18,0З.2021 лист АТ КБ <Приватбанк>
Л'9Э.95.0,0,0lЗ-47170 вiд 10.03.2020 апеляцiйним судом не прийма€ться в якостi
додаткового доказу, з огляду на недоведенiсть позивачем обставин неможливос,гi
поДання цього листа суду першоТ iнстанцii з причин,,що об'сктивно не залежали
вiд нього, як того вимагають приписи статгi 269 ГПК УкраТни.
Стосовно перегляду рiшення в частинi розподiлу мiсцевим судом tsитрат на
професiйну правничу допомоry, слiд зазначити наступне.
Вiдповiдно до cTaTTi 55 КонстиryцiТ УкраiЪи, права i свободи людини i
громадянина захищаються судом.
10
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Згiдно cTaTTi |З|-2 КонституцiТ Украiни для надання професiйrrоТ правltичоТ

ý

допомоги в yKpaTHi дiс адвокату=ра.
Стаrтею 16 Господарського процесуального кодексу УкраТни передбачено
право учасникiв справи користуватися правничою допомогою. Представ}{иLl,гво у
судi, як вид правничоТ допоN,lоги. здiйснюсться викJIючно адвокатом (rlрофесiйна
правнича допомога), KpiM випадкiв. встановлених законом.
Мiж Громадською органiзацiсю <Iнформацiйний прес-центр) (клiсrl,г) та
адвокатом Щугiновим !митром Андрiйовичем 05.05.20|1 укладелIо llоговiр про
надання правовоТ допомоги, за чN,lовами п. 1 якого, клiснт доруLIас, а алвока,г
приЙмае на себе обов'язки з надання клiснту IIравовоТ допомоги. Правова
допоN,Iога Itа/Iа€ться в обсязi" порядк).та на умовах, перелбачених договором.
Щугirтов /dмитро Андрiйович е адвокатом згiдно свillоцтва про право lla
заI]яття аlIвокатською дiяльнiс,rtо ЛЪlЗ00 вiл 24.06.20l l.
I} MaTepiaJlax справи наявнi довiренiсть б/н вiл 28.01.2020 та ордер ccpiT КВ
jVc472238 вiд 1 7.02.2020.
Згiдно додатку J\Ъi вiд 3 1.05 .20111 до J{оговору про наданIlя правовоТ допоNlоги
Bi.r 05,05,20ll'/ з метою отриN,lання коштiв. якi облiковувались на рахунк\,
-\Ъ26002054910456 (l66 504,58 грrr.). Л9260090549\0244 (11 693,00 лоларiв CLIIA)
l О ((IПЦ)) N,Iас звернутись до баtлку iз гrлаr-i)tними дорученнями ,I,a претеttзiсlо. У
рllзi itезадоволення банком платiжних доручень та претснзiй Го кIпI(>> мас ttamrip
]веl]н\ гI.Iсь /{о суду iз позовом до ПАТ КБ <Приватбанк> гtро зобов'язанt1.1t
lзi]кt]l1с]тI1 пrатiтtнi доручення, Сторони домовиJ]ись про те, lцо alIBoKaToM буле
:i-l_[i,lH11 ti,ticrtrr, правова допоN{ога з представIIиI{f,ва його iHтepeciB y позас}ljlоI]о\,{\/
_l .-J,.,.iirrBliijiii ciiOiJi ].ir с},лt)i]о-,lrу BpЁi,V"T;ob;ii:;li.
i, у*;iзi якitiO банк Bi;irlOijii,iiъUii i
-]i]б}-rовi.-lьно\I\: поряJIку виконати платiжнi лор}/LIеI]лIя IIро перерахування lсоlп,t,itз.
L topoHrl до\{овилрlсь rrpo те, tцо BapTicTb послугадвоката с,гановить 28 500.00 грн,

Статтею 126 [-осподарського процссуаJIьного кодексу

УrtраТни

tцо витрати, rrов'язанi з правничок) допоN{огоIо адвока],а. IIесуть
сгороI]и, KpiM випадкiв FIадання правниLIоТ лопомоги за рах},,нок jIер}кави. За
BcI,aIIoB"IeHo,
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рL,з\.lьтатами розгля/{у справи витрати на гrрофссiйну правниLIу допоNIогу адвоката
tti.{-tяl-ають розподi.llу MirK сторонами разоNI iз itlшlими судовими витратаNtи. l{ля
цi:iеt:l розподiлу судових витрат: 1) розл,riр витрат на професiйну IIравIIиLIу
,iоllо\Iогу адвоката, в тому чис.lti гонорару адвоката за представницт,I]о в c),jli та
itlшr, lrрофесiйну правничу допомогу. пов'язаrrу зi cIlpaBolo, вкJIIочаIочи пillго,говtt,_ч
.lо iT розгJIяду, збiр локазiв тощо, а також BapTicTb пос,цуг поп,tiчника аlIвока,га.
вIIзIIачасться згiдно з умовами договору про надання правничоТ лопомоги 1,а IIа
пiдставi вiltповiднлtх доказiв IIIоло обсягу наданих послуг i виконаrrих робiт r,a Тх
вартос"гi" Iцо спjIачена або тliдлягас спла,гi вiдпсlвiдною стороною або Tpeтboro
особою: 2) розмiр суN,Iи, що пiдлягас спла,гi в tlорядкy коN,IпенсачiТ витра,г адвокаl,а.
tlеобхiдних лля надання правЕIичоТ допомоги, встановлю€ться згiдltо з yN,Iol]aN,lL{
:Iol,oBopy про налання правничоТ допомоги на пiдставi вiдповiдгtих доказiв, яlti
пi;ггвердrкують здiйснення вiдповiдних витрат. !ля визначенrrя розмiр1, витрат IIа
професiйr{у правничу допомогу з мето[о розподi.llу судоtsих rjитратучасIrик сIIрz}ви
IIOj{aC детальrtий опис робiт (наданих послуг). виконаних адвока,I,ом. 1,а здiйснсllих
IIиN,l витрат, rtеобхiдItих для надання правничоТ допоп,tогtt.
Вiлповiдно до cTarтi 30 Закону УкраТни uПро адвокатур}, i адвокатськ\,
11
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,,1iя,ltьtliсть)) гоIlорар с формоrо виIIаI,ороди адвоката за здiйсllення за)iис,l\,.
ljредсl,авIlиllтва та rIадання illtпих видiв правовоТ допоNIоги ttлiсtlrr . ГIсrрядок
обчис.пення гоIIорару (фiксований рсlзмiр, погодинна опла,га), гtiдставt] ;I-iIя зп,tit-ll.t
розмiру I,oнopapy, порядок його сплати, умови повернеIIня тоцо вIlзначаIотьсrI в
лоl-оворi про надаFII{я правовоТ /Iопомоги" При встановлеrrнi розlriрr гоIrораl)},
враховуIоться скJlаднiсть справи" квалiфiкацiя i досвiд адвоката. фiнансовtrй cтati
K"rIiclllT,a ,rа illrлi icToTHi обставини. Гонорар п,tас бути роз)"}тнt{\I та враховуваlти
в].lтрачений адвокатом LIac.
ПозитзачеN{ /]о ltозовlлоТ заяви до/1ано акт приймання-пере.]а.Ii вIIконаIIIIх
робiт Birl 20.12.2018 iз зазначенням перелiку викона}{их робiт на c\,\I\ 10 000,00
I,prr. та ак,г приt"{л,IаIlня-передачi вLIкоFIаних робiт вiд 28.01.2020 про пi,rготовку i{Jlrl
IIодtlIIня позовноТ заяви, BapTicTb робiт - 5 000,00 грrr.
Itpiп,r ,гого, додаткоп,{ J\Ъ l передбачено, tцо ,ччасть a-IBoKaTa у сулов1.Iх
засiданttях t{e за,лежttо Bi:t Тх Ki"ltbKocTi пiл час розгJIя]\ c}.1o\I позовttоТ заяв1l
с,I.tIIоI]ить 13 500.00 грrr.
l'акояс, в якосr,i доказу оIIлати аlIвокатських посJ\ г \, cl,Mi 28 500 I,pII.
I]озиваLIеN,I rIадаIIо платiжнi доручення Jф998 вiд 03.08.2017 на суп,rу 10 000 грrl.,
М l 57З вiд 02, \2.2019 на суму 18 500 грн.
Вiдповiдно до ч. 4
ст. 126 Господарського проtIесуального кодексч
УкраТllи розлriр I]итра,I rtа оплату 11ослуг адвоката ltac бr,ти спiвмiрнипл iз: 1)
сlt"-lадгliстtо справи та виконаних адвокатоN,{ робiт (ttадаrttтх послуr-); 2) часоNl.
Bt.I,IpaчeIiI.1Nl адвокатолt на в1.IконанIIя вiлttовiдних робir,(tlаланttя послуг):3)
обсягош,t наданl.{х адвокатоNI послуг та виконаних робiт; 4) пirrою Ilозову ,га (або)
зIlаl{еI{IIrl\,l опраL]},{ л";lя с,горо}itl. ir тоý{у чilr;лi l}цдиRсN4 lз1,1pilшellH-я OIlilal1,1-.l _li:l
рсlпутаuilо стороFIи або пуб:Iiчним iHTcpecoM до справLr.
У разi недотримання вимог частини четвертоТ цiеТ cTaTTi
с\lл ]\,1o}Iie. зtl
клопотаItням lншоi сторони" зменшити розмiр BI,Il,pa,г на професiлiнl, правнLтtl\,
допомоry адвоката, якi пiдляlгають розподiлу мiж оторонами.
Обов'язок доведення неспiвмiрностi витрат покладасться на сторону, яка

заявляе клопотання про зменшення витрат на опла,ry правничоТ допоплог,и
адвоката, якi пiдлягають розподiлу мiж сторонами (частини 5, б вказаноТ cTaTTi).
Вiдповiдач у вiдзивi на позовну заяву заперечив проти покJIадення на нього
витрат rla професiйну правничу допомогу, оскiльки з договору не вбачаеться, шо
гIравова допомога надавалась саме у справi Ns910/24l|l20; детальниIi опис
виконаних робiт з наданFIя правничоТ допомоги не мiстить зазначення часу, який
був витрачений на надання кожноТ послуги; розмiр витрат с неспiвмiрним зi
складнiстю справи.
Разом з тим, як слiдуе зi змiсry договору вiд 05.05.20|7, а саме додатку J\Ъ1,
правова допомога надавалась саме щодо спору по данiй справi, оскiльки у ньому
мiститься посилання на номери paxyнKiB, вказаних у позовi, а тому не зазначення
номеру справи у договорi та iнших документах, не спростовуе тих обставин, пдо
правова допомога надавалась саме у сгrравi Ns910/24||l20.
Також, вiдхиляються судом посилання вiдповiдача на вiдсутнiсть зазначення
часу надання послуг, оскiльки вiд учасника насамперед вимагасться надання
доказiв погодження мiя< сторонами обсяry наданих послуг i виконаних робiт та ik
BapTocTi, що сплачена або пiдлягае сплатi вiдповiдною стороною? але не доказiв
12
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обгру,нтування часу, витраLIеного фахiвi{ем в галузi права,
Пiдписавп]и договiр Bi_r 05.05.2017. додаток ЛЬ1 вiд 31.05.2011 до нього та
акти IlриЙмання-передачi вllконаних робiт, сторони тим самим дiЙпlли згоди шодо
гrерелiку наданих IIослуг та роз\Iiру наданих адвокатом послуг, якиЙ не супереtlи,гI)
\,.\IoBa\,I доГовору про надання правовоТ допомоги, що у сукупностi з iнlttими
.1оказа]\,Iи,

свiдчить про Jo\IoBJeнicTb cTopiH з приводу обсягу та

BapTooTi

провеленот роботи.

lри цьому, колегiя

c},J.]iB звертас увагу, ttto у застосуваннi критерiIо
cпiBrripHocTi витрат на оплат\,послуг адвоката сул користусться досить luирокиN{
розс\,доN,I, який, тим не меIIш. повинен грунтуватися на кри,герiях, визначеIIих у
частllгti четвертiЙ с,гаттi 126 I-осподарського trроцесуального кодексу УкраТни.
I li KprrTepiТ суд застосовус за наявностi наданих стороною, - яка вказус lla
rrecltiBrtipHicTb витрат, - доказiв та обгрунтування невiдповiдttос,гi заявJlеIIих
1]l1 I ],1it г lIItlI критерiям.
I aKIlx доказiв або обгрl,нт:увань. якi б свiдчи.ltи llpo неправиJlьttiс,гь
]a,_,ll] t\\-I{K\ BIlTpaT або про нена-,lежнiсть послуг адвоката. вi/iгtовiдач не Hailaв, у
,: :li,\ ] Ll]1\I. кс-1,1еt,iя судлiв дiйrпла висновку про те, шо ttим у вiдповiдностi ,,{o.I.
,- .т, 1]6 Госполарського процесуального Kolleкcy УкраТни не довелеIlо
::J._.:з,,,1iрtttlстi BI.lTpaT на оплату правничоi догtомt,lги адвоката складностi справи,
]г..tгtt,, п. З ч. 4 ст. l29
Господарського процесуаJIьного кодексу УкраТни
::____ -,,_t.,Bi вttгратIl. пов'язанi з розглядом справи IIокладаю,гься у разi частковоi-tl
I,Ia обидвi сторони пропорчiйно розмiру задовоjlеlIих
-,,__.:,, ...нiIя Ilозов\,
"'.. : :,:1 ,1\ :j]1\IОГ.
_..j,,.1,: 1-1itir,\i. ijpa;itiB)iочl.i
HaBer{crii IIojIcжeiti{ri {ipoiieci,aJibliOI,()
-.::..:".,lер}чl1
;.::._:],_,
лlо увагLI пiлтверллtений матерiалами сIIрави фаrt,г надання
,l..:, :,:..,,l _1_,ll-.lBirrl l.A. Громалськiй органiзацij <<Iнфорп,rацiйний прес-цеIIl,р))
,, ...,:: . .-ii.itsнltчоТ допомоги },цili справi в псршiй iнстагrrliТ I{a с)/му 2В 500
., :
,. _,. _,1r роз\Iiр таких витрат € обrрунтованим, спiвмiрниN{ з виконаIII4]\,Iи
,_-_: :,-:., ,,l 1l,_ltloTa_rrrr (наланими посJ\,гами), обсягом наданих адвокатом гIосJtуг,га
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справи,

а також

враховуючи

часткове

задоволеIlня

I]озову.

,l-.__;з.].i c}J дiйшов вiрного висновку про покла/IенIlя на вijlltовiдача
,:_-з,,,r;. cbK]l\ BtITpaT в cyMi 26 088.53 грн,
Г]r:пtlвi:но до п. 2 ч. | ст. 2]5 Госполарського проIIесуального кодекс},
).-;,.1,.,'-l:,1 с\_1 апеrяцit"лноТ irrстанцiТ за результатами розгляду апсляцiйнсrТ скарI,и
l,i.1| ]-I].1Bo скас\,I]ати судове
рiшення повнiстю або LIастково i чхвазlи,ги новс
:]: l,-tlltя l вl:повiJrtiй частинi або зNIiнити рiшення.
зriiriэ с} Jового рiшення N,Iоя(е полягати в догtовненнi або змiнi йогсl
,,:,.,_;:r\ B;1.1bHoT Ia (або)
резолютивноТ частини (ч.4 ст. 271 ГосподарськоI,о
..i' ' :;;l, J,IЬнtlгt] KoJeKcy УкраТни).
З r p.txr Bi-1}l1-1я\I Bcix обставин справи в Тх сукупrlостi. колегitt суддilr лiйшлii
:,,:.:lr.\BIi\ пр(r те. шо апеляцiйна скарга Акцiонерного товарисf,ва Коп,lерltiйтrиii
l1.::ii( ,Прirватбанк)) tIiJлягае частковому заl{оl]олеr{ню, а мотивуваJIьFIа частиtIzl
,.,ч:iil}l)ti\ ваного рiшення сулу першоТ iнстанцiТ пiл.llягас
зrriнi. IUJIяхоN4
вIlк.l}tlчсння з t:tого \IотивуваrlьноТ частини висновку суду перLшOТ iнстанцiТ
н;laт\пного зrtiстr,: <<З врахуванням виIцезазначеного суд приходи,t,ь J{o t]исIловку.
ll-i.\ ,,Jоговiр про переведення боргу бlrr вiл 17.11,2014 року). уклалеIIий пцiяt IlА'Г
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<lIрива'I'Баtlк> Tti

бс:з rtисьr,tовоТ

]'ОВ ФК KФitriJI()H)),

згоди позi.tl]аttа с

II]JIяхоN,{ I]I.{корис,{,аII}{я NIов,tазtlоТ :t1().III

lriкrlелдтlил.{ в сtIл/ч

поjlоя(cllь .t. J

c,r,. 521.).

ч.

l

с,l.

(-l5,]

I{K YKpaTiIil.)).
Ilptt tt1,olvly, вI{клавutлt N,iо,гi{tsl.t вillхl,tлення довоJliв вiдtirовiдача з IIосtIjiа}Iня\I
l;a;(tlt-clBip про переI}е/lе}It{я борr,у б/rr вiл 11,1\.2014" в редаltцiТ t]icT посгаlIоl]i{.
IЗ реrпт,i pitltetttt.lt в оскаржувалriй .iастинi _."заJ-II,IпIа€т,ься бсз з.rtilt.
Оскiльк1.1 аIiе"тlяцiйний суд itilirшoB BLIcr{oBKy Ilpo зrliнr \I()TIIBvBa_-tbIIol
tlас,t,ини оскаря{уRаIIого судовоI,о
рiшення та заJIишеllня без зrIirr iT резо-ltоtlrвllсtТ
IIacl,I.lIlи ш{одо задовоJIених позовtIих вимог, судовi витрати. понесенi \, зв'язк} з
rlcper,"цrtjloN,I справи в сулi апеляцiйллоi itлстанцiТ, покладаIоться на скаржнлIка Bi,lltIclBi,la.ta }, справi (Вказане узгодх(у€ться з позl.tt{iсrо Веllховilого С},л},,
I]икJIадснOю у, rr. 83 постаI]ови вiд 07.04.202l по справi М910 l]55 ]0).
I{еруtсl.tись с,г.ст. 240. 269, 2'75.28| - 284 Госпо.rарськоI о IlJ]oI{ecvilJJbljol,o
rioдекс}l УкраТrlи. ГIiвнiчниli апеляцiйний госпсlдарський с} J. -

ПОсТАIlоВИВ:

1
<<

[Iр и

,

Аrlсляttiiiн,r. скаргу AKlliollepHot,o тOварисl

ваr,банк) заilо

l]O"rlb н

]

t

ва

Korrepцit"tHttй

бztнк

rI4 чilсf ково.

2, Рittlеttrlя Гсlспо.rарськог0 сулу MicTa Кисва Bi.r 0.12"2020 у справi
Л!9 l 0i241lr l20 зп,tiнtлr,l.t. вLlк-.tавIпи його мотL{вуваJIыI\ LlастиtIу в 1rеддакцiТ tlir.j'
пocl?1IlclBlt. У pc:lttтi рiпlеttllя Господарського с_yд)/ \Iicta KIlcBir вiл 10.12"2020 1
1

j\1l9l0 24l1'20 за-,IиIIIIIтI] без змiн.
3, Cl_roBi BIlIpal,rl зi сгt,tаr,и судово],о збору за подач\" зllg,:1RцjlYlltсlТ cttapt,rt
IIOK.rIilcl I,J rta lT зitявнtлка Bi,tlioBiдa.lzt у ctlpaBi,
4. i[осr,аr;оlз;ГllабtlРас за.коrIгIоi clt;l1.1 ,.' i\;rr' ii rrрllй:rят,Тlt т,а 111riilg $ytll
ocIiilp)iic}la в tсасttцiйнопt1, поряltку, tlt,тIяхом подаIII{я ttarcal lil,"trtclT cKapгlt .lt)
I(acaпil"Itioi,o госп()/{арського cy/Iy у складi l3ерховtlого Cy:t1, IIро,гягсl]\l jll]адriяllI
;tiliB з i{ня сItJIzlдаllня tT IIоl]ного,Iекс,Iу.
сtt1,1аtзl

IJовний,гекс,r поста.I{ови скJ]адено: 28.04.2021 року.

Головуючий сулдя
Суллi

виготовленс 3 автоtttатизованат
системи

€.lО. ПoHo:rtapetIKo

Дiдиченко :
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