
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.

ЗАЯВА

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

Розгляд справи Місцевим судом призначено на 22 квітня 2013 року о 15 годині 30 хв.
У зв’язку із зазначеним, вважаємо за необхідне проінформувати Місцевий суд про наступне.
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.

Вищевказані дії суду є грубим порушенням норм процесуального права і прав 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.
Сподіваємось, що зазначені грубі помилки Місцевого суду є лише технічними, і не є наслідком

упередженого ставлення судді до Позивача і необ’єктивного ставлення до справи.
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, вважаємо за необхідне доручення експертизи у
цивільній справі № 2 – 2895/12 за позовом Макаренко С.І. до Макаренко Г.О. про стягнення боргу за
договором  позики  Державному  науково  –  дослідному  експертно-криміналістичному 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 /а. с. 244/.

В  зв’язку  із  зазначеним  та  враховуючи  положення  статей  27,  160,  213  та  214  Цивільного
процесуального кодексу України, затвердженого Законом України, затвердженого Законом України від
18 квітня 2004 року за № 1618-IV,

ПРОШУ:

1. Доручити проведення експертизи  у  цивільній  справі  № 2 – 2895/12  за  позовом  Макаренко
С.І. до Макаренко Г.О.  про стягнення боргу за договором позики Державному науково – дослідному
експертно-криміналістичному центру МВС України (м. Київ, вул. Велика Окружна, 4) для проведення
почеркознавчої експертизи за переліком питань, які визначені в ухвалі судді Києво – Святошинського
районного суду Київської області Дубас Т. В. від 13.02.2013 року

Представник Позивача                                                                                        В. К. Марініч 

22 квітня 2013 року


