До: Київського районного суду м. Вінниці
(поштовий індекс, адреса)
Відповідач: Козуб Андрій Романович
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Позивач: Доренко Марина Ігорівна
(поштовий індекс, адреса, телефон)
Третя особа: Хімчук Іван Васильович 
(поштовий індекс, адреса, телефон)
у справі № 000/0000/00

ЗАЯВА
про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами

10 квітня 2019 р. Доренко М. І. звернулась до суду із позовом до мене про відшкодування майнової та моральної шкоди, завданої внаслідок ДТП. Рішенням Київського районного суду м. Вінниці від 15 червня 2019 р. позов задоволено: з мене на користь Доренко М. І. стягнуто 30 000 грн майнової та моральної шкоди. Розмір відшкодування майнової шкоди суд визначив на підставі висновку експерта.
Я з цим висновком не погоджувався і просив допитати експерта в судовому засіданні, але суд мені відмовив.
Апеляційний суд Вінницької області ухвалою від 15 липня 2019 р. і Касаційний цивільний суд ухвалою від 18 вересня 2019 р. відхилили мої апеляційну і касаційну скарги, хоча я посилався на те, що висновок експерта є упередженим.
22 вересня 2019 р. незалежний експерт Голубченко С. П. за моїм клопотанням і за участю Доренко М. І. провів техніко-технологічну експертизу пошкодженого автомобіля позивачки. За його висновком, для відновлення технічного стану і зовнішнього вигляду автомобіля необхідно 15 000 грн, що на 15 000 грн менше, ніж за попереднім висновком. Доренко М. І. на відшкодування меншої, ніж за рішенням суду, суми не погоджується.
Тому я змушений звернутися до суду, оскільки вважаю, що суд задовольнив позов на підставі завідомо неправдивого висновку експерта, що потягло за собою ухвалення необґрунтованого рішення.
Враховуючи викладене, керуючись с. 423-426 ЦПК України,

ПРОШУ:

1.Переглянути рішення Київського районного суду м. Вінниці в справі № 000/0000/00 за позовом Доренко Марини Ігорівни до Козуба Андрія Романовича про відшкодування майнової та моральної шкоди від 15 червня 2019 р. у зв’язку з нововиявленими обставинами.
2.Змінити рішення і стягнути з мене на користь Доренко М. І. 15 000 грн.

Додатки:
1)Копія заяви (2 прим.).
2)Копія Акту експертизи від 22 вересня 2019 р.
3)Квитанція про сплату судового збору.
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