
Кому: Апеляційний суд міста Києва
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 2-А.

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 
(Апелянт):

Справа №:
Суддя:

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

22-ц/796/13136/2014
Желепа О. В.

ЗАПЕРЕЧЕННЯ
на апеляційну скаргу на рішення Дніпровського районного суду від 09 вересня 2014 року у справі

№755/17646/14-ц

В провадженні Апеляційного суду м. Києва знаходиться справа № 22-ц/796/13136/2014 за апеляційною
скаргою Патрик Г. Г.,  яка  діє  на  підставі  довіреності  в  інтересах та  від  імені  Моторного (транспортного)
страхового бюро України,  на рішення Дніпровського районного суду м.  Києва від 09 вересня 2014 року у
справі №755/17646/14-ц за позовом Марініч Олени Володимирівни до Моторного (транспортного) страхового
бюро України про відшкодування збитків та моральної шкоди.

Наступним звертаємось до суду апеляційної інстанції із запереченням на апеляційну скаргу, в зв’язку з
тим, що на нашу думку, апеляційна скарга є необґрунтованою, а рішення Дніпровського районного суду м.
Києва  від  09  вересня  2014  року  у  справі  №755/17646/14-ц  є  таким,  що  ухвалено  з  додержанням  норм
матеріального і процесуального права, в частині, яка оскаржується Відповідачем.

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

Лист – лист Відповідача від 24 травня 2013 року за вихідним № 8/3-3/12999;
Місцевий суд – суддя Дніпровського районного суду міста Києва Марфіна Н. В.;
Рішення місцевого суду м. Києва від 09.09.2014р. – рішення Дніпровського районного суду міста

Києва від 09 вересня 2014 року у справі за №755/17646/14-ц;
Рішення  Дніпровського  районного  суду  м.  Києва  від  29.05.2014р. –  рішення  Дніпровського

районного суду міста Києва від 29 травня 2014 року у справі за №755/28689/13-ц;
Апеляційна скарга – апеляційна скарга  Відповідача  на рішення Дніпровського районного суду м.

Києва від 09 вересня 2014 року;

ЦК України – 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;

Постанова КМУ про Правила надання послуг поштового зв’язку – Постанова Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Правил надання послуг поштового зв’язку» від 05 березня 2009 року за № 270;



Нормативне обґрунтування підстав для відхилення апеляційної скарги Позивача та залишення в
силі Рішення місцевого суду.

Відповідачем в Апеляційній скарзі зроблено наступні необґрунтовані та недостовірні висновки.

І.1. Стосовно заяви  Відповідача про те,  що  Позивачем  пропущено строк позовної  давності  щодо
звернення стягнення у вигляді пені (Апеляційна скарга: сторінка 2, абзац 4-9).

В Апеляційній скарзі в якості основного аргументу, Відповідач визначає, що на його думку, Лист про
відмову в  регламентній  виплаті  було  оформлено  Відповідачем 24  травня  2013 року і  в  цей же день цим
Листом було повідомлено Позивача про таку відмову, і тому Позивач не міг нарахувати пеню.

Однак, по-перше, це не впливає на нарахування пені, а по-друге, це є звичайним обманом, і взагалі це
неможливо ні фізично ні технічно, тому що Відповідач знаходиться в Києві, а Позивач проживав у Донецьку, і
протягом 8-ми годинного робочого дня даний Лист не міг бути доставленим із Києва в Донецьк, і оформлення
цього Листа Відповідачем 24 травня 2013 року не означає його відправлення в цей же день.

В свою чергу,  Позивачем одержано  Лист Відповідача про відмову у регламентній виплаті лише 25
червня 2013 року, що встановлено судом у справі за № 755/28689/13-ц, а також підтверджено представником
Відповідача в судовому засіданні 27 серпня 2014 році при розгляді справи за №755/17646/14-ц (а саме, коли
представник  Відповідача  зазначила, що доказом відправлення  Відповідачем цього  Листа є заява  Позивача
про його отримання 25 червня 2013 року).

Жодних  належних  та  допустимих  доказів  відправлення  Відповідачем та  отримання  Позивачем
зазначеного Листа в інший строк, ніж той, який зазначив  Позивач, а також інших доказів, які можуть бути
досліджені апеляційною інстанцією, Відповідачем не надано.

При цьому, наданий Відповідачем, під час звернення з Апеляційною скаргою до Апеляційного суду
міста  Києва,  витяг  з  Журналу реєстрації  МТСБУ про  направлення  Листа не  є  належним та  допустимим
доказом в зв’язку із наступним.

По перше, згідно положень частин 1-2 статті 303 ЦПК України, апеляційний суд не досліджує докази,
крім  випадків  коли судом першої  інстанції  були  досліджені  з  порушенням  встановленого  порядку  або  в
дослідженні  яких  було  неправомірно  відмовлено,  а  також  нові  докази,  неподання  яких  до  суду  першої
інстанції було зумовлено поважними причинами. 

Однак, Відповідач взагалі не надавав Місцевому суду даний витяг з Журналу реєстрації МТСБУ та не
заявляв про його існування. 

Крім того, зазначений витяг з Журналу реєстрації МТСБУ не підтверджує ні відправки ні отримання
Листа, оскільки згідно положень пункту 2 Загальної частини Постанови КМУ про Правила надання послуг
поштового  зв’язку,  доставка  підтверджується  лише  реєстрованим  поштовим  відправленням  -  а  саме,
поштовим  відправленням,  яке  приймається  для  пересилання  з  видачею  розрахункового  документа,
пересилається з приписуванням до супровідних документів та вручається одержувачу під розписку.

Таким чином, Відповідач, як відправник реєстрованого поштового відправлення повинен надати суду
розрахунковий документ про відправлення поштового відправлення та розпискою Позивача про отримання,
що не було зроблено Відповідачем.

Крім того, Позивач згоден з Місцевим судом стосовно того, що згідно 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.

Місцевий суд  правильно  зазначив  про те,  що  пеня  є  періодичним нарахуванням,  що  відбувається
кожного  дня  прострочення,  тож  строк  позовної  давності  починає  перебіг  щодо  кожного  такого
нарахування, кожного дня (Рішення місцевого суду м. Києва від 09.09.2014р.: сторінка 3, абзац 2), а позивач
здав свою позовну заяву до поштового відділення зв’язку 23.06.2014 року, при цьому визначає першим днем
стягнення пені  25.06.2013 року, що  відповідає  межам строку  позовної  давності,  визначеним ст.  258 ЦК
України для вимог про стягнення пені в один рік (Рішення місцевого суду м. Києва від 09.09.2014р.: сторінка
3, абзац 3). 

Таким чином, Позивачем було подано до Дніпровського районного суду міста Києва позовну заяву 23
червня 2014 року з вимогами щодо стягнення з  Відповідача пені за період з 25 червня 2013 року, тобто з
дотриманням всіх строків і вимог процесуального законодавства України.

Враховуючи  вищевикладене,  вважаємо  доводи  Відповідача, зазначені  в  Апеляційній  скарзі,
безпідставним намаганням ввести суд в оману.



І.2. В подальшому, Відповідач повністю протирічить собі, і зазначає, що Місцевий суд мав стягувати
пеню і інфляційні збитки, але за інший період, який пов'язаний не з виплатою страхового відшкодування, а з
днем прийняття Рішення Дніпровського районного суду м. Києва від 29.05.2014р. про встановлення вини
Відповідача(Апеляційна скарга: сторінка 3, абзац 2-3).

Не має сенсу надавати пояснення стосовно цієї нісенітниці і безграмотності представника Відповідача,
оскільки згідно  вимог  частини  3  статті  549  та  частини  2  статті  625  ЦК  України встановлено,  що  пеня
(неустойка) обчислюється та нараховується за кожен день прострочення виконання, - і це нарахування жодним
чином не пов’язано з рішенням суду, а визначається лише кожним днем порушення зобов’язання (яке в даному
випадку є також триваючим) і днем його виконання.

Абсолютно правильно Місцевий суд зазначив, що починаючи з 25.06.2013 року до 21.08.2014 року і в
даному  випадку  суд  погоджується  з  вимогами  позивача,  оскільки  в  цей  період  відповідач  не  здійснив
страхового відшкодування, безпідставно відмовив у проведенні такої виплати, що підтверджено рішенням
Дніпровського суду м. Києва від 29.05.2014 року у справі №755/28689/13-ц, та позивач вимагає відповідного
стягнення в межах строків, передбачених ст. 258 ЦК України (Рішення Дніпровського районного суду м.
Києва від 29.05.2014р.: сторінка 3, абзац 4).

І.3. Всі  інші  аргументи  Відповідача  є  безпідставними  і  взагалі  не  підтверджуються  жодними
належними та допустимим доказами.

В свою чергу, згідно положень частини 2 статті 625 ЦК України - 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.

При цьому,  Рішенням Дніпровського районного суду м. Києва від 29.05.2014р.  встановлено вину
Відповідача в безпідставній відмові здійснення страхового відшкодування.

Таким чином, починаючи з моменту, коли Позивачу стало відомо про відмову Відповідача здійснити
страхове відшкодування (25 червня 2013 року) до моменту виконання Відповідачем свого зобов’язання щодо
виплати  страхового відшкодування  Позивачу (21  серпня  2014  року),  Відповідач зобов’язаний!!! сплатити
Позивачу суму боргу з урахуванням встановленого індексу інфляції за  весь час прострочення, а також 3%
річних від простроченої суми.

Враховуючи  вищевикладене,  вважаємо,  що  Місцевим  судом зроблено  правильний  висновок  щодо
задоволення вимог Позивача.

Враховуючи вищевикладене та вимоги статей 8, 55 та 129 Конституції, а також положення статей 15,
258 та 625 ЦК України, статей 57 – 60, 160, 212, 213, 307, 308 та 309 ЦПК України,

ПРОШУ:

1. Постановити ухвалу про відхилення апеляційної скарги Моторного (транспортного) страхового
бюро України від 26.09.2014 року

Позивач                                                                                                                                                       О.В. Марініч

27 жовтня 2014 року


