
Кому: Дніпровський районний суд м. Києва
02105, м. Київ, вул. Сергієнка, 3.

Позивач: Фізична особа – громадянка України
Марініч Олена Володимирівна
Зареєстроване  місце  проживання:  м.  Донецьк,  Київський
проспект, буд. 5-В, кв. 68.
Податковий номер: 1996017603.
Тел.: (067) 367-00-07

Поштова адреса (адреса для  отримання  кореспонденції  від
суду)  :   03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4/для
Марініч О.В.

Відповідач: Моторне (транспортне) страхове бюро України
Місцезнаходження: 02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд.8.
Код ЄДРПОУ: 21647131.
Тел.: (044) 239-20-30.

Юрисдикція:

Судочинство:

Інстанційна 
підсудність:

Предметна 
підсудність:

Територіальна 
Підсудність:

Ціна позову:

Загальна юрисдикція -  оскільки, вирішується питання захисту
прав та інтересів (визначається положеннями статей3, 17 та 18
Закону  України  «Про  судоустрій  та  статус  суддів»  та
положеннями статті 124 Конституції України)

Цивільне  судочинство  (цивільна  справа)–оскільки,
вирішується  питання захисту правта  інтересів,  що виникли із
цивільних  відносин  фізичної  особи  Позивача  та  юридичної
особи приватного права Відповідача (визначається положеннями
статей 1,3 та 15 Цивільного процесуального кодексу України та
положеннями статті 16 Цивільного кодексу України).

Місцевий суд (суд першої інстанції) –  оскільки, розглядається
звернення  до  суду  на  підставі  позову  (визначається
положеннямистатей 17, 21 та 22 Закону України «Про судоустрій
та  статус  суддів»та  положеннями  статті  107  Цивільного
процесуального кодексу України). 

 Місцевий загальний суд –  оскільки,  розглядається  цивільна
справа(визначається  положеннями  статті  15  Цивільного
процесуального  кодексу  України  та  положеннями  статті  22
Закону України «Про судоустрій та статус суддів»)

Дніпровський  районний  суд  міста  Києва  -  оскільки,
Відповідач зареєстрований в Дніпровському районі міста Києва
(визначається  положеннями  статті  109  Цивільного
процесуального  кодексу,   положень  статті  19  Закону  України
«Про  судоустрій  та  статус  суддів»  та  положень  Указу
Президента  України  «Питання  мережі  місцевих  загальних  та
апеляційних судів» від 20.05.2011р. за № 591/2011)

14058.10 грн.

Позовна заява
про відшкодування збитків та моральної шкоди

Наступним,  Позивачзвертається  до  суду з  вимогамищодостягнення з  Відповідача пені,збитків  у  вигляді  3%
річних  від  простроченої  суми  заборгованості,  залишку  боргу  регламентної  виплати  (страхового  відшкодування)  з
урахуванням встановленого індексу інфляції, упущеної вигоди, судових витрат, таморальної шкоди, в зв’язку з фактом
невиконання  обов’язку  Відповідачем,  який  встановленоу рішенні  Дніпровського  районного суду  міста  Києва  від  29
травня 2014 року у справі за №755/28689/13-ц.

З метою забезпечення читабельності документу та зручності при викладенні обставин справи та нормативного
обґрунтування було застосовано наступні терміни:

Майно Позивача – автомобіль MitsubishiColt, д/н АН 9983 СТ, власником якого є Позивач;



Конституція – Конституція України, затверджена законом України від 28 червня 1996 року за № 254к/96-ВР;
ЦКУкраїни– Цивільний кодекс України, затверджений законом України від 16 січня 2003 року за № 435-IV;
ЦПК України – Цивільний процесуальний кодекс України, затверджений законом України від 18 березня 2004

року за           № 1618-IV;
ЗУ«Про  страхування  відповідальності»  -  Закон  України  «Про  обов’язкове  страхування  цивільно-правової

відповідальності власників наземних транспортних засобів» від 01 липня 2004 року за № 1961-IV;
Пленум ВССУ за  №4 –  Постанова  Пленуму Вищого спеціалізованого суду України  з  розгляду цивільних  і

кримінальних  справ  від  01  березня  2013  року  за  №  4  «Про  деякі  питаннязастосування  судами  законодавства  при
вирішенні спорів про відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки».

Пленум ВСУ за  №4 -  Постанова Пленуму Верховного Суду України  «Про  судову практику в  справах  про
відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 року за № 4.

Обставини справи.

14 березня 2013 року Київським районним судом м. Донецьк у справі за № 3/257/238/2013 винесено постанову,
якою  встановлено  вину  громадянина  Німеччини  Саркісова  АнтонаБеніаміновичау  скоєнні  дорожньо-транспортної
пригоди 25 грудня 2013 року (далі -  ДТП), при керуванні транспортним засобом, зареєстрованим в іноземній країни та
щодо якого видано страховий сертифікат «Зелена карта» (копія рішення суду додається).

Внаслідок зазначеного ДТПМайно Позивачазазналопевних пошкоджень.
Відповідно до положень пункту 40.1 статті 40 та пункту 41.2 статті 41 ЗУ«Про страхування відповідальності»,

у випадку заподіяння шкоди транспортним засобом зареєстрованим в іншій країні, щодо якого був виданий іноземний
страховий сертифікат «Зелена карта», що діяв на день дорожньо-транспортної пригоди на території України, Моторне
(транспортне) страхове бюро України (Відповідач) відшкодовує шкоду за рахунок коштів фонду страхових гарантій.

В зв’язку з вищезазначеним, 01 квітня 2013 року експертом (Гончаров Максимом Сергійович – кваліфікаційне
свідоцтво від 18 жовтня 2008 року МФ за № 6409)ТОВ «Експерт»(Товариство з обмеженою відповідальністю «Експерт»,
код ЄДРПОУ: 23778601)  направлено звіт  за  № 569 про пошкодженняМайна Позивача,  разом із  заявоюпро ДТП,до
Відповідача (копія заяви додається).

Однак,Відповідач не здійснив жодних дій щодо регламентної виплати (страхового відшкодування), і більш того, в
листі від 24 травня 2013 року за вихідним № 8/3-3/12999, який було отримано  Позивачем 25 червня 2013 року (копія
якого додається)взагалівідмовився здійснювати таку виплату.

29 травня 2014 року Дніпровським районним судом міста Києваухвалено рішення у справі за №755/28689/13-ц за
позовом  Позивача,яким встановлено факт безпідставного порушення  Відповідачемвищезазначених зобов’язань щодо
регламентної виплати, та стягнуто з Відповідача страхове відшкодування (регламенту виплату) в розмірі 21284,11 грн.

При цьому, в зв’язку із запереченнями Відповідача проти позову, для з`ясування розміру збитків завданих Майну
Позивача внаслідок ДТП, 20 січня 2014 року в справі за №755/28689/13-ц судом було винесено ухвало про призначення
автомобільно-товарознавчої  експертизи,  вартість  якої  було  встановлено  КНДІСЕ  у  розмірі  2570,40  грн.,та  яку  було
сплачено Позивачем в повному обсязі (копія квитанції додається).

Враховуючи  вищевикладене,  а  також  те,  що  у  вищевказаній  справі  Позивачем не  заявлялось,  а  судом  не
розглядалось вимог щодо відшкодування інших збитків, крім страхового відшкодування (регламентної виплати), Позивач
звертається до суду з наступною позовною заявою для стягнення зВідповідача  пені,збитків у вигляді  3% річних від
простроченої  суми  заборгованості,  залишку  боргу  регламентної  виплати  (страхового  відшкодування)  з  урахуванням
встановленого індексу інфляції, упущеної вигоди, судових витрат, та відшкодування моральної шкоди.

Нормативне обґрунтування вимог Позивача.

Рішенням  Дніпровського  районного  суду  містаКиєва  від  29  травня  2014  у  справі  за  №  755/28689/13-ц,
встановлено вину  Відповідача(страховика)  у  невиплаті  Позивачустрахового відшкодування (регламентної  виплати) у
розмірі21284,11 грн.

Починаючи з 25 червня 2014 року (дата одержання листа Відповідача від 24 травня за №8/3-3/12999 про відмову
у регламентній виплаті) до 23 червня (день подання Позову) період простроченої заборгованості складає 363 дні.

Враховуючи вищевикладене Позивач має право на виплату наступних пені і відшкодування:

1.  Відповідно  до  положень  пункту  36.5  статті  36  ЗУ«Про  страхування  відповідальності»,  за  кожен  день
прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) з вини страховика (МТСБУ) особі, яка має
право на отримання такого відшкодування, сплачується пеня з розрахунку подвійної облікової  ставки Національного
банку України, яка діє протягом періоду, за який нараховується пеня.

В свою чергу, в період заборгованості розмір облікової ставки НБУ був встановлений і змінювався наступним
чином (відповідно до інформації на офіційному сайті НБУ  http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647) :

- з 25 червня 2013 року до 12 серпня 2013 року за період 48 днів складає 7% річних;
- з 13 серпня 2013 року до 14 квітня 2014 року за період 246 днів складає 6,5% річних;
- з 15 квітня 2014 року до 23 червня 2014 року за період 69 днів складає 9,5% річних.
Таким чином, розмір пені внаслідок прострочення виплати страхового відшкодування (регламентної виплати) в

кожний із періодів, із розрахунку за подвійною обліковою ставкою НБУ, складає:

http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=53647


- з 25 червня 2013 року до 12 серпня 2013 року (48 днів) розмір пені становить 21284,11 * (7% на рік * 2) / 365
днів в році * 48 днів заборгованості =391,86 грн.;

- з 13 серпня 2013 року до 14 квітня 2014 року (246 днів) розмір пені становить 21284,11 * (6,5% на рік * 2) /
365 днів в році * 246 днів заборгованості = 1864,84 грн.;

- з 15 квітня 2014 року до 23 червня 2014 року (69 днів) розмір пені становить 21284,11 * (9,5%на рік * 2) / 365
днів в році * 69 днів заборгованості = 764,48 грн.

Враховуючи  вищевикладене,  загальна  сума  пені,  яка  стягується  згідно  умов  статті  36  ЗУ«Про страхування
відповідальності» внаслідок прострочення виплати страхового відшкодування(регламентної виплати), складає 391,86 +
1864,84 + 764,48 = 3021,18грн.

2. Відповідно до положень частини 2 статті 625  ЦКУкраїни,боржник, який прострочив виконання грошового
зобов'язання, на вимогу кредитора зобов'язаний сплатити суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за
весь  час  прострочення,  а  також  три  проценти  річних  від  простроченої  суми,  якщо  інший  розмір  процентів  не
встановлений договором або законом.

Розмір трьох процентів річних від простроченої суми боргу (страхового відшкодування) становить: 21284,11 грн.
* 3% на рік / 365 днів в році * 363 днізаборгованості = 635,25 грн.

3. Індекс інфляції на час прострочення заборгованості (відповідно до інформації на офіційному сайті «Урядового
кур’єра»http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/category/indeks-inflyaciyi/?page=1) складає:100% * 99.9% * 99.3% * 100.0% *
100.4% * 100.2% * 100.5% * 100.2% * 100.6% *102.2% * 103.3% * 103.8% = 110.8%.

В зв’язку з вищевикладеним, сума боргу з урахуванням індексу інфляції складає: 21284,11грн. * 110.8% / 100 =
23582,80 грн.

Таким  чином,  інфляційні  збитки  складають:  23582,80  грн.  (сума  боргу  з  урахуванням  індексу  інфляції)  –
21284,11грн. (сума боргу без урахування індексу інфляції) = 2298,69 грн.

Враховуючи  те,  що  рішенням  Дніпровського  районного  суду  міста  Києвастягнуто  зВідповідачалише
заборгованість без урахування індексу інфляції у сумі 21284.11грн., а інфляційні збитки судом не розглядалися, боржник
(Відповідач), згідно положень частини 2 статті 625 ЦК України, зобов’язаний сплатитина користь Позивачаінфляційні
збитки у розмірі - 2298,69грн.

4. Згідно положень статті 22 ЦКУкраїни, особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права
(в даному випадку – Позивач), має право на їх відшкодування.

При цьому, положеннями пункту 2 частини 2 статті 22ЦКУкраїни, встановлено, що збитками є також упущена
вигода, а саме доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено.

В  свою  чергу, 29  квітня  2013  року між  Позивачем і  ПАТ «УніКредит  Банком» було  укладено  договір  про
розміщення строкового грошового депозитного вкладу фізичної особи з відсотковою ставкою у розмірі 16,25 відсотків
річних (копія договору про розміщення строкового грошового депозитного вкладу фізичної особи «Доходний» від 29
квітня 2014 року за №F103-26352021159493додається).

В наступному, 05  травня 2014 року, між  Позивачем і  ПАТ «УніКредит Банком» було також укладено новий
договір банківського вкладу з відсотковою ставкою у розмірі 19,50 відсотків річних (копія договору банківського вкладу
від 05 травня 2014 року за № 26304011264550 додається), строком дії до 05 листопада 2014 року.

Позивач мала намір внести на депозитний рахунок кошти у розмірі 57976 грн.
Однак,  в  зв’язку  з  невиконанням  Відповідачем свого  обов’язку  щодо  виплати  страхового  відшкодування

(регламентної  виплати),  частину коштів  у  розмірі  27975,52  грн.  було  витрачено  на  ремонт  Майна Позивача  (копії
квитанцій додаються), і Позивач внесла на депозитний рахунок лише 30000 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що рішенням Дніпровського районного суду міста Києва від 29 травня
2014 року у справі за №755/28689/13-ц було встановлено розмір страхового відшкодування (регламентної виплати), який
підлягає  стягненню,  у  сумі  21284,11  грн.  –  вважаємо,  щорозмір  збитків  (упущеної  вигоди),  яких  зазнала  Позивач,
становитьрозмір процентів, які  Позивач могла б реально одержати від розміщення цих коштів у сумі 21284,11 грн. на
депозитному рахунку, якби її право не було порушено Відповідачем.

Розрахунок упущеної вигоди здійснюється наступним чином:
- розрахунок процентів  за  відсотковою ставкою16.25%річних (згідно договору за  №F103-26352021159493)в

період з 25 червня 2013 року до 05 травня 2014 року:21284,11 грн. (сумазаборгованості) * 16,25% на рік/365
днів в році*314 днівзаборгованості = 2975,40 грн.

- розрахунок процентів за відсотковою ставкою 19.50% річних (згідно договору за №26304011264550)в період з
05 травня 2014 року до 23 червня 2014 року:21284,11 грн. (сумазаборгованості) * 19,50% на рік/365 днів в
році * 49 днів заборгованості = 557,18 грн.

Відповідно до вищевказаного, загальна сума збитків упущеної вигоди складає 2975,40 грн. + 557,18грн. = 3532,58
грн.

5.  Згідно  положень  пунктів  2  та  3  частини  2  статті  23  ЦКУкраїни,моральна  шкода  полягає  у  душевних
стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв'язку з протиправною поведінкою щодо неї самої, членів її сім'ї чи близьких
родичів.

Про цьому, згідно положень пункту 1 Пленуму ВСУ за №4право на відшкодування моральної (немайнової) шкоди
є важливою гарантією захисту прав і свобод громадян.

http://www.ukurier.gov.ua/uk/articles/category/indeks-inflyaciyi/?page=1


В свою чергу, згідно умов депозитного договору за №F103-26352021159493 та умов депозитного договору за
№26304011264550,  якщо  сума  коштів  на  депозитному  рахунку  перевищує  50000  грн.,  розмір  відсоткової  ставки
збільшується до 16,50% річних та 19,75% річних відповідно.

Неможливістьодержувати  проценти  за  підвищеною  відсотковою  ставкою  внаслідок  невиплатиВідповідачем
страхового відшкодування (регламентної виплати),викликало у Позивача значне пригнічення, в зв’язку з недоотриманням
нею коштів.

Окрім цього,  сума коштів  на депозитному рахунку була меншою ніж запланована,  що могло привести  до їх
нестачі для подальшого проживання чи у разі незапланованих витрат у випадку хвороби, в зв’язку з чим Позивач зазнала
душевних хвилювань та зіштовхнулась з погіршенням сну. 

Також  уПозивачапоявився  страх  перед  транспортними  засобами,  в  зв’язку  з  чим  на  довгий  час   зникла
можливість користуватися Майном Позивача, був погіршений звичний хід життя.

В зв’язку з вищезазначеним вважаємо,  що  Позивач  зазнала значних душевних страждань,і  оцінює моральну
шкоду, яку ій було завдано у розмірі 2000 грн.

6. Згідно положень частини першої статті 88  ЦПК України,  стороні,  на користь якої ухвалено рішення, суд
присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати.

В свою чергу,для визначення розміру збитків, яких зазнала Позивач, в справі за №755/28689/13-ц було проведено
автомобільно-товарознавчу експертизу, вартість якої  склала  2570,40 грн.,  та  яку повністю сплачено  Позивачем (що
підтверджується платіжним документом в матеріалах справи).

Таким чином, загальна сума коштів, які стягуються з Відповідачаскладає14058.10 грн.

Враховуючи вищевикладене  та  на  підставі  положень  статей  8,  55  та  129  Конституції,  вимог  статей  15  і  16
ЦКУкраїни і статей 3 і 38ЦПК України, та

з урахуванням вимог статей  11, 22, 23, 509, 510, 524-527, 530, 532, 533, 611, 613, 614, 623 та 625-629 ЦКУкраїни і
статті 88 ЦПК України, 

Прошу:
1.  Стягнути  з  Моторного  (транспортного)  страхового  бюро  України  (код  ЄДРПОУ:  21647131,  адреса
місцезнаходження:  02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд.8) на користь Марініч Олени Володимирівни
(паспорт серія ВС №172190,податковий номер: 1996017603), на рахунок 26253000598998, (в АТ «Сбербанк
Росії», МФО 320627), суму коштів у розмірі: 14058.10 грн., в якості пені, відшкодування збитків і понесеної
шкоди, та судових витрат у справі за №755/28689/13-ц.
2.  Стягнути  з  Моторного  (транспортного)  страхового  бюро  України  (код  ЄДРПОУ:  21647131,  адреса
місцезнаходження: 02154, м. Київ, Русанівський бульвар, буд.8) на користь Марініч Олени Володимирівни
(паспорт серія ВС №172190,податковий номер: 1996017603), на рахунок 26253000598998, (в АТ «Сбербанк
Росії», МФО 320627), суму коштів у розмірі:487,20 грн., в якості компенсації сплаченого судового збору.

Додатки: 

1 Клопотання про відстрочення сплати судового збору.
2 Копія постанови Київського районного суду м. Донецьк від 14 березня 2013 року у справі за № 3/257/238/2013.
3 Копія заяви ТОВ «Експерт» направленої до Відповідача 01 квітня 2013 року. 
4 Копія листа від 24 травня 2013 року за вихідним № 8/3-3/12999.
5 Копія квитанції про оплату витрат на проведення експертизи від 18 березня 2014 року за № 574.
6 Копія рішення Дніпровського районного суду від 29.05.2014 року у справі за № 755/28689/13-ц.
7 Копія договору банківського вкладу від 05 травня 2014 року за № 26304011264550.
8 Копія договору про розміщеннястрокового грошового депозитного вкладу фізичної  особи «Доходний» від 29

квітня 2014 року за №F103-26352021159493.
9 Копія платіжного доручення №/4103043255 від 29 квітня 2013 року.
10 Рахунок №00006 від 03 січня 2013 року.
11 Копія квитанції про оплату техобслуговування від 03 січня 2013 року за №130310015.
12 Копія квитанції про оплату техобслуговування від 02 лютого 2013 року за №150210013.
13 Висновок експерта КНДІСЕ за результатами проведення авто товарознавчої експертизи від 28 березная 2014 року

за №1643/14-54.
14 Копія позовної заяви та додатків до неї для Відповідача.

Позивач                                                                                                                                                                          О.В. Марініч

23 червня 2014 року


