
Кому: Дніпровський районний суд м. Києва
02000, м. Київ, вул. Сергієнка, 3.

Позивач: Фізична особа – громадянка України
Марініч Олена Володимирівна
Зареєстроване  місце  проживання:  83121,  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.

Представник 
Позивача:

Громадянин України
Марініч Володимир Костянтинович
Зареєстроване  місце  проживання:  83121,  м.  Донецьк,
Київський проспект, буд. 5-В, кв. 68.
Податковий номер: 2662300392.
Тел.: (067) 500-87-47.

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

Відповідач:

Суддя:

№ справи:

Дата та час розгляду 
справи:

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

Т.В. Савлук

755/28689/13-ц

20 січня 2014 року о 17 годині 00 хв.

КЛОПОТАННЯ
про призначення автомобільно-товарознавчої експертизи

В провадженні  судді  Дніпровського  районного  суду  м.  Києва  Савлук  Т.В.  знаходиться  справа
№755/28989/13-ц за позовною заявою Мірініч Олени Володимирівни до Моторного транспортного
страхового  бюро  України  про  відшкодування  матеріальної  шкоди,  завданої  внаслідок  дорожньо-
транспортної пригоди.

Враховуючи положення статей 27, 57, 66, 131, 133 – 137, 143 та 144 Цивільного процесуального
кодексу України, затвердженого Законом України від 18.03.2004р. за № 1618-IV, і положення Закону
України «Про судову експертизу»  від 25.02.1994 р.  за  4038-ХІІ,  та  Інструкції  про призначення та
проведення  судових  експертиз  та  експертних  досліджень  та  Науково-методичних  рекомендацій  з
питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом
Мін’юсту від  08.10.1998 р.  за  № 53/5, а  також необхідність  повного,  об’єктивного та  всебічного
розгляду справи, та з метою підтвердження збитків, завданих Позивачу Марініч Олені Володимирівні
внаслідок  ДТП,  вважаємо  за  необхідне  призначення  та  проведення  автомобільно  –  товарознавчої
експертизи.

При цьому, прошу суд звернути увагу на те, що Позивач Марініч Олена Володимирівна не має
можливості  самостійно  забезпечити  надання  суду такого  роду  експертизи,  оскільки не  володіє
необхідними знаннями для здійснення такого дослідження.

Окрім цього, варто зазначити, що Позивачем Марініч Оленою Володимирівною, при поданні
позовної заяви надано суду копію звіту експерта Гончарова М.С. від 01 квітня 2013 року за № 569 про
оцінку транспортного засобу та  копії  квитанцій  Товариства  з  обмеженою відповідальністю «Ніко
Донецьк» (офіційний дилер  Mitsubishi Motors в Україні, код ЄДРПОУ: 32458043) від 03 січня 2013



року  за  №  130310015  та  від  02  лютого  2013  року  за  №  150210013,  якими  визначено  вартість
відновлювального ремонту пошкодженого автомобіля.

Враховуючи вищевикладене та необхідність встановлення розміру збитків, завданих Позивачу
Марініч Олені Володимирівні, вважаємо за необхідне проведення відповідно судової експертизи.

В зв’язку з вищевикладеним,

ПРОШУ:
1. Призначити  автомобільно  -  товарознавчу  експертизу,  на  вирішення  якої  поставити

наступне питання:

- Яка вартість матеріального збитку (шкоди), завданого(ї) власнику автомобіля Mitsubishi Colt,
д/н АН 9983 СТ Марініч Олені Володимирівні (податковий номер: 1996017603), унаслідок дорожньо
– транспортної події, що відбулась 25 грудня 2013 року, на дату проведення експертизи експертом
Київського науково-дослідного інституту судових експертиз?

2. Доручити проведення експертизи експертам Київського науково-дослідного інституту
судових експертиз (03680, м. Київ, вул. Смоленська, 6).

3. Витрати  на  оплату  проведення  експертизи  покласти  на  Позивача  Марініч  Олену
Володимирівну.

Додатки:
1. Оригінал квитанції про сплату судового збору.

Представник на підставі довіреності                                                            В.К.Марініч
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