
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,буд.4.  Приватне  підприємство  «Юридична
фірма «ФОКС»/ 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.

Суддя: Т.В. Савлук
№ справи: 755/28689/13-ц

Заява
про ухвалення додаткового рішення

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

20  січня  2014  року  у  справі  за  №755/28989/13-ц  постановлено  ухвалу  про  проведення  авто
товарознавчої  експертизи  (а.с.  63  –  65  в  матеріалах  справи),  яку було  повністю сплачено позивачем
Марініч Оленою Володимирівною.

29 травня 2014 року суддею Дніпровського районного суду міста Києва Савлук Т. В ухвалено рішення
у  справі  №755/28989/13-ц.  Однак  в  ухваленому  судовому  рішенні  не  вирішено  питання  про  судові
витрати, які було понесено позивачем у цій справі, а саме:

- витрати на проведення авто товарознавчої експертизи, вартість якої склала  2570,40 грн., та яку
повністю  сплачено  позивачем  у  справі  Марініч  Оленою  Володимирівною  (копія  квитанції
додається).

В  свою чергу, згідно положень  частини 1  статті  88  Цивільного процесуального  кодексу України,
затвердженого Законом України від 18.03.2004 р.  за  № 1618-IV, -  стороні,  на користь якої  ухвалено
рішення, суд присуджує з другої сторони понесені нею і документально підтверджені судові витрати. 

У  зв’язку  із  зазначеним  та  враховуючи  вимоги  пункту  4  частини  1  статті  220  Цивільного
процесуального кодексу України, затвердженого Законом України від 18.03.2004 р. за № 1618-IV,

ПРОШУ:

1. Ухвалити додаткове рішення у справі №755/28689/13-ц про стягнення з Моторного (транспортного)
страхового бюро України (Код ЄДРПОУ: 21647131) на користь Марініч Олени Володимирівни коштів в
якості компенсації судових витрат у розмірі 2570,40 грн.

Додатки:

1. Копія квитанції про оплату авто товарознавчої експертизи від 18.03.2014 року за №574.
2. Копія довіреності на представника.

Представник на підставі довіреності            В. П. Чимич
10 вересня 2014 року  


