
 

 

До: 
 

Оболонського районного суду міста Києва 
04212, м. Київ, вул. Тимошенка, 2-Є 
 

Позивач: 
 

Кравець Інна Миколаївна 
04212, м. Київ, 
вул. Малиновського, буд. 10, кв. 71 
 

Відповідач 1: 
 
 
 

Відповідач 2: 
 
 
 

Представник відповідача 1: 
 
 

Кравець Максим Сергійович 
04212, м. Київ,  
пр.-т. Оболонський, 16-В, кв. 23 
 
Лисюк Марина Дмитрівна 
04212, м. Київ, 
вул. Сабурова 15, кв.107 
 
Голуб Сергій Павлович 
04210, м. Київ, 
вул. Автозаводська, 17, кв.12 
 
Суддя:  Поліщук Р.М. 
Справа №756/0000/16-ц 

 
 

Клопотання 
про призначення судової автотоварознавчої експертизи 

 
В провадженні Оболонського районного суду міста Києва перебуває цивільна справа 

№756/0000/16-ц за позовом Кравець І.М. до Кравця М.С. та Лисюк М.Д. про визнання майна 
спільною сумісною власністю подружжя, поділ майна, виділ в натурі частки із майна, що є у 
спільній сумісній власності, встановлення порядку користування майном, зобов’язання усунути 
перешкоди у користуванні майном, визнання договору купівлі-продажу транспортного засобу 
недійсним та витребування майна із чужого незаконного володіння. 

Відповідно до ч.1 ст.143 ЦПК України для з’ясування обставин, що мають значення для 
справи і потребують спеціальних знань у галузі науки, мистецтва, техніки, ремесла тощо, суд 
призначає експертизу за заявою осіб, які беруть участь у справі. 

Визначення дійсної вартості автомобіля марки «Ford Focus», 2012 року випуску, номер 
кузова JUZLH02F201019360, має значення для правильного вирішення спору. Встановлення цієї 
обставини потребує спеціальних знань в автотехнічній та товарознавчій галузях. 

З огляду на це прошу суд призначити судову автотоварознавчу експертизу. 
Крім того, згідно з п.5 ч.1 ст.202, п.2 ч.1 ст.203 ЦПК України суд може за заявою особи, 

яка бере участь у справі, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі на час 
проведення експертизи. 

Встановлено, що для проведення судової автотоварознавчої експертизи слід направити 
цивільну справу до експертної установи. Ця обставина унеможливлює продовження розгляду 
цивільної справи. 

З огляду на це прошу суд зупинити провадження у цивільній справі на час проведення 
судової автотоварознавчої експертизи. 

 
Керуючись ч.1 ст.143, п.5 ч.1 ст.202, п.2 ч.1 ст.203 ЦПК України, 

 



 

 

 
 

ПРОШУ: 
 

Призначити судову автотоварознавчу експертизу та поставити перед експертом питання: 
- яка ринкова вартість автомобіля марки «Ford Focus», 2012 року випуску, номер кузова 

JUZLH02F201019360 на момент його продажу (08.06.2016 р.)? 
 
Проведення судової автотоварознавчої експертизи доручити Київському науково-

дослідному інституту судових експертиз (м. Київ, вул. Смоленська, 6). 
 
Зупинити провадження у цивільній справі на час проведення судової автотоварознавчої 

експертизи. 
 
 
 
 

«___»___________2017 р.             Представник за довіреністю 
                  Голуб С.П. 


