
 

 

     До:        Апеляційного суду Київської області 
     01601, м. Київ, вул. Володимирська, 15 

 
Позивач: 

(Апелянт) 
 
 

Відповідач 1: 
 
 
 
 
 

  Представник відповідача 1: 
 
 

Відповідач 2: 
 
 
 

Третя особа: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маслюк Олена Петрівна 
09100, Київська обл., м. Біла Церква, 
вул.  Київська, 65, кв. 38 

 
Товариство з обмеженою  
відповідальністю «Маркон» 
код ЄДРПОУ 00000000 
08761, Київська обл. Бориспільський р-н,  
с. Щасливе,  вул. Зелена, 21 

 
  Марченко Володимир Петрович 
  01009, м. Київ, вул. Рибальська, 12, кв. 88 
 
Приватне акціонерне товариство  
«Українська страхова компанія» 
02073, м. Київ, вул. Миру, 17 

 
Майборода Петро Миколайович 
09100, Київська обл., м. Біла Церква,  
вул. Січнева, 12 

 
  Головуючий в суді апеляційної інстанції: 
  Суддя Дубенко В.О. 
  Справа №22-ц/780/0000/17 
 
 

 

ЗАЯВА 
про виправлення описки (помилки) у рішенні суду 

 
Рішенням Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.07.2017 

року відмовлено у задоволенні позову Маслюк Олені Петрівни (надалі – позивач) до 
Товариства з обмеженою відповідальністю «Маркон» (надалі – ТОВ «Маркон» або 
відповідач 1), Приватного акціонерного товариства «Українська страхова компанія» 
(надалі – ПрАТ «Українська страхова компанія» або відповідач 2) за участю третьої особи, 
яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Майбороди  
Петра Миколайовича, про стягнення майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок 
дорожньо-транспортної пригоди. 

Рішенням Апеляційного суду Київської області від 05.09.2017 р. рішення 
Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14.07.2017 року скасовано та 
ухвалено нове рішення, яким позов задоволено частково. 
            Проте при ознайомленні з текстом судового рішення  Апеляційного суду Київської 
області від 05.09.2017 р. мною виявлено, що в ньому допущена описка, а саме  у висновку 
експерта Київського науково-дослідного інституту судових експертиз за №1111/00-54 
невірно вказаний рік проведення судової автотоварознавчої експертизи.  
            Даний висновок експерта згідно з матеріалами справи датується від 08.07.2016 
року, але у рішенні Апеляційного суду Київської області за №22-ц/780/0000/17 від 05 



 

 

вересня 2017 року зазначено, що висновок експерта за результатами проведення судової 
автотоварознавчої експертизи було проведено 08.07.2017 року. 
            Отже, зазначена описка унеможливлює виконання судового рішення та може 
істотно вплинути на подальше оскарження даного рішення у касаційному порядку. 
Наведена інформація щодо  дати проведення експертизи є помилковою. 

Згідно із частиною першою статті 219 Цивільного процесуального кодексу України 
суд може з власної ініціативи або за заявою осіб, які беруть участь у справі, виправити 
допущені у судовому рішенні описки чи арифметичні помилки. Вирішуючи питання про 
виправлення описок чи арифметичних помилок, допущених у судовому рішенні (рішенні 
або ухвалі), суд не має права змінювати зміст судового рішення, а лише усуває неточності, 
які впливають на можливість реалізації судового рішення чи його правосудності.  

При цьому арифметичною вважається помилка у визначенні результату 
підрахунку: пропуск цифри, випадкова перестановка цифр, спотворення результату 
обчислення у зв'язку з використанням несправної техніки. 

Суд може виправити лише ті арифметичні помилки, яких він сам припустився. 
 
 
            У зв’язку з цим та на підставі статті 219 Цивільного процесуального кодексу 
України: 

 
прошу: 

 
               Виправити описку, допущену в рішенні Апеляційного суду Київської області від 
05 вересня 2017 року за №22-ц/780/0000/17, а саме вірно зазначити, що судова 
автотоварознавча експертиза за №1111/00-54 була проведена 08.07.2016 року. 
 
 
 
 
 
 
«___»___________ 2017 р.               Представник за довіреністю 

          Марченко В.П. 
 


