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Києво-Святошинський районний суд Київської області
03170, м. Київ, вул. Мельниченка, 1.

Позивач:

Представник Позивача:

Відповідач:

Справа №:

Суддя:

Дата та час розгляду справи:

Фізична особа - громадянин України 
Макаренко Сергій Іванович
Зареєстроване  місце  проживання:  98600,  Автономна  Республіка
Крим, м. Ялта, вул. Сеченова, буд. 17 літера А, кв. 34.
Реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  за
даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків:
2006415078.
Паспорт  серії  СК 145855,  виданий  Чабанським  СВМ ГУ МВС
України в Київській області 23.02.1996 року.
Тел.: (067) 401 39 77.

Адреса для пошти (отримання кореспонденції від Суду):
03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4.
Приватне  підприємство  «Юридична  фірма  «ФОКС»/  для
Макаренко С. І.

Фізична особа – громадянин України
Марініч Володимир Костянтинович
Зареєстроване  місце  проживання:  83121,  м.  Донецьк,  пр.
Київський, буд. 5 –В, кв. 28.
Реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  за
даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків:
2662300392.
Паспорт серії КС № 163341, виданий Київським РВ ДМУ УМВС
України в Донецькій області 22 січня 2003 року.
Тел.: (067) 367 000 7.

Адреса для пошти (отримання кореспонденції від Суду):
03186, м. Київ, вул. Авіаконструктора Антонова, 4.
Приватне  підприємство  «Юридична  фірма  «ФОКС»/  для
Марініча В.К.

Фізична особа - громадянка України
Макаренко Ганна Олександрівна
Зареєстроване місце проживання: 08171, Київська область, Києво
– Святошинський район, с. Хотів, вул. Енергетиків, буд. 4, кв.3.
Реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  за
даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків:
2282320685.
Паспорт  серії  СК 145854,  виданий  Чабанським  СВМ ГУ МВС
України в Київські області 23.02.1996 року.
Тел.: (050) 763 37 45.

2 – 2895/12

Т.В. Дубас

22 квітня 2013 року о 15 годині 30 хв.

ПОЯСНЕННЯ

В  провадженні  судді  Києво-Святошинського  районного  суду  Київської  області  Дубас  Т.В.
знаходиться справа № 2 – 2895/12 за позовом Макаренко С.І. до Макаренко Г.О. про стягнення боргу
за договором позики.

Розгляд справи судом призначено на 22 квітня 2013 року о 15 годині 30 хв.
В зв’язку із зазначеним, вважаємо за необхідне надати наступні пояснення.

З метою забезпечення читабельності документу і зручності при викладенні обставин справи і
наданні нормативного обґрунтування, застосовано наступні терміни:



2
Позивач –  Макаренко  Сергій  Іванович  (реєстраційний  номер  облікової  картки  платника

податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2006415078);
Відповідач – Макаренко Ганна Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки платника

податків за даними Державного реєстру фізичних осіб – платників податків: 2282320685);
Місцевий суд – суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області Дубач Т.В.;
Договір позики – договір позики, укладений між  Позивачем та  Відповідачем 27.06.2007 р.,

посвідчений  приватним  нотаріусом  Київського  міського  нотаріального  округу  Бойко  Л.М.  та
зареєстрований в реєстрі за № 4037;

Конституція –  Конституція  України,  затверджена Законом  України  від  28.06.1996  р.  за
№254к/96-ВР, із змінами та доповненнями;

ЦКУ - Цивільний кодекс України, затверджений Законом України від 16.01.2003 р. за №а435- IV
(вступив у дію 01.01.2004 р.);

ЦПК - Цивільний процесуальний кодекс України, затверджений Законом України від 18.03.2004р.
за № 1618-IV.

27.06.2007 р. Позивач та Відповідач уклали Договір позики /а.с. 7/, згідно положень пункту 1
якого Відповідач взяла у Позивача на строк до 26.06.2012 р. в борг 3 000 000 (три мільйони) грн. 00
коп., із визначенням еквіваленту боргу у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) доларів США.

Станом на день звернення Позивача до Місцевого суду, Відповідачем повернуто Позивачу, на
виконання умов Договору позики, суму коштів у розмірі 200 000 (двісті тисяч) доларів США, з яких
повернення  боргу у  розмірі 120 000 (сто  двадцять тисяч)  доларів США  підтверджується розпискою
Позивача від  22.05.2008  р.  /а.с.  188/,  а  повернення  суми  коштів  Відповідачем у  розмірі 80  000
(вісімдесят тисяч) доларів США – визнається Позивачем усно.

Таким  чином,  на  сьогоднішній  день  Відповідач має  борг  перед  Позивачем у  сумі,  що
еквівалентна 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, та з урахуванням офіційного курсу валюти,
встановленого Національним банком України на день подання позову і надання цих пояснень (7,99
гривень за 1 долар США), становить 3 196 000 (три мільйони сто дев’яносто шість) гривень.

Внаслідок вищевказаного, Позивач звернувся до Місцевого суду для стягнення з Відповідача
зазначеного залишку боргу. 

В  серпні 2012 року Відповідачем подано до  Місцевого суду заперечення на  позов  Позивача
/а.с. 37 – 84/, згідно якого Відповідач вважає, що:

- факт налагодження стосунків із  Позивачем виключає необхідність оформлення документів,
які підтверджують повернення боргу Відповідачем Позивачу;

- надання документів, з відомостями про джерело доходу, є підтвердженням повернення боргу
Відповідачем Позивачу;

- розрахунок  залишку  боргу  в  еквіваленті  на  день  звернення  до  Місцевого  суду є
необґрунтованим;

- вимоги стосовно нарахування 3 % річних та інфляційних втрат є необґрунтованими;
- факт звернення  з  вимогами до  Місцевого суду в  липні  2012 року таким,  що підтверджує

безпідставність вимог Позивача;
- факт  подання  Позивачем заяви  про  забезпечення  позову  таким,  що  підтверджує

недобросовісність Позивача та спробу ввести Місцевий суд в оману.
Окрім цього, Відповідач, на підтвердження повернення Позивачу боргу у розмірі 175 000 (сто

сімдесят тисяч) доларів США, посилається на розписку від 03.08.2010 р.,  яку  Позивач ніколи не
надавав Відповідачу, що свідчить про фальсифікацію доказів по справі.

Незважаючи  на  безглуздість  і  абсурдність  заперечень  Відповідача,  вважаємо  за  необхідне
надати наступні пояснення.

Стосовно  висновку  Відповідача про  те,  що  факт  налагодження  стосунків  із  Позивачем
виключає необхідність оформлення документів, які підтверджують повернення боргу Відповідачем
Позивачу,  а  також  про  те,  що надання  документів,  з  відомостями  про  джерело  доходу,  є
підтвердженням повернення боргу Відповідачем Позивачу.

Згідно  вимог  статей  10  та  57  –  60  ЦПК,  кожна  із  сторін  процесу  зобов’язана  довести  ті
обставини,  на  які  вона  посилається  як  на  підставу  своїх  вимог  і  заперечень,  із  використанням
належних та допустимих доказів.
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При  цьому,  згідно  положень  статті  60  ЦПК,  доказування  не  може  ґрунтуватись  на

припущеннях.
В зв’язку із зазначеним, посилання  Відповідача на документи, що підтверджують джерело її

доходів, є такими, що не стосуються суті спору та предмету доказування (факту повернення боргу
Відповідачем Позивачу), тобто, згідно положень статті 59 ЦПК, вважаються неналежними доказами.

Налагодження  стосунків  між  Відповідачем та  Позивачем також  не  позбавляє  сторони
обов’язку укладати правочини стосовно повернення коштів в письмовій формі, з дотриманням вимог
статей  205-208  ЦКУ і  статті  68  Конституції,  та  не  виключає  необхідність  підтвердження  факту
повернення  боргу  Відповідачем Позивачу належними  та  допустимими  доказами  (наприклад,
письмова розписка Позивача).

Стосовно  висновку  Відповідача про  те,  що  розрахунок  боргу  в  еквіваленті  на  день
пред’явлення боргу, є необґрунтованим.

Позивач та  Відповідач, при укладенні  Договору позики,  згідно положень статті  524  ЦКУ,
виразили зобов’язання за таким договором в гривнях, із визначенням еквіваленту в доларах США
(пункт 1 Договору позики).

В зв’язку із зазначеним та враховуючи положення статті 533 ЦКУ, Позивач вправі вимагати від
Відповідача сплати залишку боргу з визначенням еквіваленту в доларах США за офіційним курсом
на день пред’явлення такої вимоги.

Стосовно  висновку  Відповідача про  необґрунтованість  вимог  Позивача щодо  сплати
Відповідачем на користь Позивача 3 % річних та інфляційних втрат.

Згідно положень статті 625  ЦКУ та з урахуванням того, що  Відповідачем не було повернуто
Позивачу жодну чергову суму боргу в строк до 17.03.2011 р. і після нього, Позивач вправі вимагати
повернення  Відповідачем 3 % річних та залишку боргу, з урахуванням індексу інфляції,  оскільки
Відповідачем порушено фінансове зобов’язання.

Стосовно висновку Відповідача про те, що звернення Позивача до Місцевого суду в липні 2012
року свідчить про безпідставність вимог Позивача.

Позивач визнає, що  Відповідачем повернуто  Позивачу суму боргу у розмірі 200 000 (двісті
тисяч) доларів США (обґрунтовано вище).

При  цьому,  варто  зазначити,  що  Відповідач не  дотримувалась  встановленого  положеннями
пункту 2  Договору позики графіку повернення боргу, і строк повернення  Відповідачем Позивачу
чергового платежу за Договором позики закінчився ще 17.03.2011 р.

В зв’язку із зазначеним та враховуючи положення статті 257 ЦКУ, Позивач вправі звернутись
до суду з вимогами про стягнення даного неоплаченого платежу та, відповідно, наступних платежів
протягом трьох років, з дня такої несплати.

В будь – якому випадку, згідно положень пункту 1  Договору позики,  Відповідач зобов’язана
була повернути Позивачу отриманий за даним договором борг в строк до 26.06.2012 р.

Зважаючи на те,  що  Відповідачем в строк до 26.06.2012 року не було  повернуто  Позивачу
залишок боргу у розмірі,  що еквівалентний 400 000 (чотириста тисяч) доларів США (тобто згідно
положень статті 610 ЦКУ, Відповідачем порушено зобов’язання за Договором позики, шляхом його
неналежного  виконання),  Позивач вправі  звернутись  до  Місцевого  суду протягом  трьох  років,
починаючи з 27.06.2012 року (визначено положеннями статей 251 – 255 та 257 ЦКУ).

Тобто,  кінцевий  строк  на  звернення  Позивача до  суду  для  захисту  свої  прав  та  законних
інтересів,  порушених  невиконанням  Відповідачем своїх  зобов’язань  за  Договором  позики,
закінчується 26.06.2015 року.

Стосовно висновку Відповідача про те, що подання Позивачем заяви про забезпечення позову
свідчить про недобросовісність Позивача та спробу Позивача ввести Місцевий суд в оману.

Зазначений висновок вбачається взагалі абсурдним, що підтверджується наступним.

Право Позивача звернутись до Місцевого суду з заявою про забезпечення позову гарантовано
положеннями статей 27, 151 та 152 ЦПК.
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В  зв’язку  із  зазначеним,  реалізація  такого  права  Позивачем не  може  свідчити  про

недобросовісність Позивача та спробу Позивача ввести Місцевий суд в оману.

Стосовно  висновку  Відповідача про  те,  що  розписка  від  03.08.2010  року  свідчить  про
повернення Відповідачем Позивачу боргу у розмірі 175 000 (сто сімдесят тисяч) доларів США.

Позивач не надавав  Відповідачу розписку від 03.08.2010 р., що свідчить про фальсифікацію
зазначеного документу.

Зважаючи на зазначене, 19.09.2012 року представником Позивача (Стеценко – Сургучова І.С.)
подано до Місцевого суду клопотання про призначення почеркознавчої експертизи /а.с. 203 – 204/.

09.10.2012  року  Місцевим  судом постановлено  ухвалу,  якою  задоволено  клопотання
представника Позивача від 19.09.2012 року про призначення почеркознавчої експертизи та доручено
проведення  експертизи  експертам  Київського  науково  –  дослідного  інституту  судових  експертиз
/а.с.211/.

26.12.2012 року Позивач отримав лист із КНДІСЕ від 20.12.2012 року за вих.№10930/10931/12-
32,  згідно якого експертами, відповідальними за проведення експертизи,  визначено документи, які
додатково  необхідно  було  надати  для  проведення  експертизи,  орієнтовну  вартість  експертизи  та
попереджено  про  те,  що  строк  проведення  такої  експертизи,  враховуючи  завантаженість
співробітників КНДІСЕ, перевищуватиме три місяці /а.с.225-226/.

28.12.2012 року зазначені документи було отримано Місцевим судом, що зумовило відновлення
провадження у справі /а.с. 221/.

14.01.2013  року  представник  Позивача (Стеценко  –  Сургучова  І.  С.),  враховуючи  значну
вартість експертизи та запропонований строк проведення експертизи спеціалістами КНДІСЕ, подала
до  Місцевого суду клопотання про доручення проведення почеркознавчої  експертизи,  призначеної
ухвалою Місцевого суду від 09.10.2012 року, експертам Державного науково – дослідного експертно-
криміналістичного центру (ДНДЕКЦ) МВС України (м. Київ, вул. Велика Окружна, 4) /а.с. 223 – 224/.

13.02.2013  року  представник  Позивача (Стеценко  –  Сургучова  І.  С.)  заявила  зазначене
клопотання, яке було розглянуто Місцевим судом, що зафіксовано в журналі судового засідання  /а.с.
243/. 

Однак,  фіксацію вищевказаної  заяви в журналі  судового засідання здійснено з помилками, і
замість ДНДЕКЦ зазначено НДКЦ, при тому, що в Україні не існує жодного експертного центру з
подібною абревіатурою.

Більш того, Місцевим судом постановлено ухвалу про задоволення вищезазначеної заяви, але в
ухвалі  також допущено помилку і проведення експертизи помилково знову доручено КНДІСЕ /а.с.
244/.

Тобто,  Місцевим  судом помилково  повторно  доручено  проведення  експертизи  експертам
КНДІСЕ, а не експертам Державного науково – дослідного експертно-криміналістичного центру МВС
України, як заявлено представником Позивача.

В  свою  чергу,  Позивач, не  знаючи,  що  Місцевий  суд помилково  доручив  проведення
експертизи КНДІСЕ та очікуючи запиту від іншої експертної установи ДНДЕКЦ, не надав експертам
КНДІСЕ витребувані додаткові документи, оскільки за клопотанням сторони Позивача, проведення
експертизи  повинно  було  бути  доручене  саме  експертам  Державного  науково  –  дослідного
експертного – криміналістичного центру МВС України.

Таким чином, КНДІСЕ, не дочекавшись документів і оплати, повернув справу Місцевому суду.
11.03.2013 року  Місцевим судом  відновлено провадження у справі,  у зв’язку із отриманням

повідомлення Київського – науково дослідного інституту судових експертиз від 28.02.2013 року за
№2168-13  про  повернення  матеріалів  цивільної  справи  та  неможливість  надання  висновку,  що
обумовлено ненаданням витребуваних документів /а.с. 216/.

Враховуючи  вищевикладене,  а  також допущену  помилку  (направлення  матеріалів  цивільної
справи для проведення експертизи до неналежної експертної установи) та необхідність забезпечення
повного,  всебічного  та  об’єктивного  розгляду  справу,  22.04.2013  року  представником  Позивача
(Марініч  В.  К.),  при  розгляді  справи  Місцевим  судом, подано  заяву про  направлення  цивільної
справи № 2 – 2895/12 за позовом Позивача до Відповідача про стягнення боргу за договором позики
до Державного науково – дослідного експертно – криміналістичного центру МВС України (м. Київ,
вул.  Велика  Окружна,  4)  для  проведення  почеркознавчої  експертизи  за  переліком  питань,  які
визначені в ухвалі Місцевого суду від 13.02.2013 року.
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На  підставі  вищевикладене,  вважаємо,  що  Відповідачем не  надано  жодних  належних  та

допустимих доказів, які свідчать про виконання  Відповідачем зобов’язань за  Договором позики у
повному обсязі.

Представник на підставі довіреності                                                               В. К. Марініч

22 квітня 2013 року


