#Чернігівський НДЕКЦ МВС інформує про можливість проведення:

Судова #будівельна-технічна експертиза
Об’єктами дослідження судової будівельно-технічної експертизи є:
будівлі, споруди, їх частини, приміщення, конструктивні елементи та
відповідна документація.
Основними завданнями будівельно-технічної експертизи є:
 визначення відповідності розробленої проектно-технічної та
кошторисної документації вимогам нормативно-правових актів у галузі
будівництва;
 визначення відповідності виконаних будівельних робіт та
побудованих об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд тощо) проектнотехнічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі
будівництва;
 визначення відповідності виконаних будівельних робіт, окремих
елементів об’єктів нерухомого майна, конструкцій, виробів та матеріалів
проектно-технічній документації та вимогам нормативно-правових актів у
галузі будівництва;
 визначення, перевірка обсягів і вартості виконаних будівельних робіт
та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність
проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у
галузі будівництва;
 визначення групи капітальності, категорії складності, ступеня
вогнестійкості будівель і споруд та ступеня будівельної готовності
незавершених будівництвом об’єктів;
 визначення технічного стану будівель, споруд та інженерних мереж,
причин пошкоджень та руйнувань об’єктів та їх елементів;
 визначення
вартості
будівельних
робіт,
пов’язаних
з
переобладнанням, усуненням наслідків залиття, пожежі, стихійного лиха,
механічного впливу тощо;
 визначення можливості та розробка варіантів розподілу (виділення
частки; порядку користування) об’єктів нерухомого майна.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація вимогам
нормативно-правових актів у галузі будівництва (ДБН, СНиП тощо)? Якщо не
відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 Чи відповідають виконані будівельні роботи проектній документації та
вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо не
відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 Чи відповідають об’єкти (будівлі, споруди тощо) проектно-технічній
документації на їх будівництво (ремонт, реконструкцію) та вимогам
нормативно-правових актів у галузі будівництва. Якщо не відповідають, то в
чому полягають невідповідності?
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 Чи відповідають виконані будівельні роботи (або окремі елементи
об’єктів нерухомого майна, конструкції, вироби, матеріали тощо) проектнотехнічній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі
будівництва (ДБН, СНиП, стандартам, технічним умовам тощо)? Якщо не
відповідають, то в чому полягають невідповідності?
 Який перелік та об’єми фактично виконаних будівельних робіт з
будівництва (ремонту, реконструкції)?
 Яка вартість фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту,
реконструкції) об’єктів?
 Чи відповідають обсяги та вартість фактично виконаних робіт з
будівництва (ремонту, реконструкції) об’єктів обсягам та вартості, визначеним
проектно-кошторисною або первинною звітною документацією з будівництва?
 Чи відповідає первинна звітна документація (форми КБ-2в, КБ-3 тощо)
з будівництва (ремонту, реконструкції) за порядком складання і наведеними
розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва? Якщо
не відповідає, то в чому полягають невідповідності?
 Який вид будівництва (нове будівництво, реконструкція, капітальний
ремонт тощо) фактично виконаний на об’єкті?
 Чи є об’єкт (результат виконання робіт) нерухомим майном?
 Який ступінь будівельної готовності незавершеного будівництвом
об’єкта?
 Яка група капітальності (категорія складності, ступінь вогнестійкості)
об’єкта?
 Який технічний стан (ступінь фізичного зношення) об’єкта нерухомого
майна (будівлі, споруди тощо)?
 Чи є об’єкт нерухомого майна (будівля, споруда) аварійним?
 Які пошкодження об’єкта (будівлі, квартири, приміщення, оздоблення
тощо) виникли внаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха, механічного
впливу, просідання ґрунту на підроблюваних територіях тощо?
 Яка технічна причина пошкоджень та руйнувань об’єкта нерухомого
майна (елементів, конструкцій, інженерних мереж тощо)?
 Яка вартість ремонтно-будівельних робіт, проведення яких необхідне
для усунення пошкоджень унаслідок залиття, пожежі, стихійного лиха,
механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
 Який розмір завданої матеріальної шкоди об’єкту (будівлі, квартирі,
приміщенню, оздобленню тощо) унаслідок його залиття, пожежі, стихійного
лиха, механічного впливу, просідання ґрунту тощо?
 Яке функціональне призначення приміщень? Чи належать приміщення
будинку до нежитлових (допоміжних)?
 Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових
актів у галузі будівництва розділити (виділити частку; визначити порядок
користування) об’єкт нерухомого майна відповідно до часток співвласників
(вказати частки)?
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 Які варіанти розподілу (виділення частки; визначення порядку
користування) об’єкта нерухомого майна можливо визначити відповідно до
часток співвласників (вказати частки) та вимог нормативно-правових актів?
 Чи належить будівля за архітектурним вирішенням (стилем) до
категорії культових споруд: храмів, церковних споруд? (Зазначене питання
може вирішуватись шляхом проведення комплексної експертизи із залученням
відповідних фахівців.)

Судова #земельно-технічна експертиза
Об’єктами дослідження судової земельно-технічної експертизи є земельні
ділянки та відповідна документація.
Основними завданнями земельно-технічної експертизи є:
 визначення фактичного землекористування земельними ділянками, а
саме фізичних характеристик земельних ділянок (конфігурації, площі, промірів
тощо);
 визначення відповідності фактичного розташування будівель, споруд
та інших об’єктів відносно меж земельних ділянок їх розташуванню у
відповідній технічній документації;
 визначення відповідності фактичного землекористування в частині
порушення меж та накладання земельних ділянок відповідно до
правовстановлювальних документів та документації із землеустрою на ці
земельні ділянки;
 визначення
можливості
розподілу
(порядку
користування)
земельними ділянками, розробка варіантів їх розподілу (порядку
користування);
 визначення можливих варіантів підходу та проїзду до земельних
ділянок, встановлення земельного сервітуту.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 Який фактичний порядок користування земельною ділянкою? Яка
конфігурація, проміри та площа земельної ділянки, що перебуває у
користуванні співвласника (співвласників)?
 Чи відповідає фактичне розташування будівель, споруд та інших
об’єктів відносно меж земельних ділянок технічній документації?
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 Чи є порушення меж (або накладання) земельних ділянок відповідно
до правовстановлювальних документів та документації із землеустрою на ці
земельні ділянки?
 Чи є технічна можливість відповідно до вимог нормативно-правових
актів розділити земельну ділянку (встановити порядок її користування)
відповідно до часток співвласників (зазначити частки)?
 Які варіанти розподілу земельної ділянки (порядку її користування)
можливі відповідно до часток співвласників (зазначити частки) та вимог
нормативно-правових актів?
 Які варіанти технічно можливі для влаштування проїзду (проходу) на
земельну ділянку?
 Чи є технічна можливість встановлення земельного сервітуту на
ділянці? Якщо так, то надати варіанти встановлення земельного сервітуту.

Судова #оціночно-будівельна експертиза
Об’єктами дослідження судової оціночно-будівельної експертизи є:
будівлі, споруди, їх частини, квартири, приміщення та відповідна документація.
Основними завданнями оціночно-будівельної експертизи є:
 визначення різних видів вартості поліпшень земельних ділянок
(будівель та їх частин, споруд, передавальних пристроїв тощо);
 визначення відповідності виконаної оцінки нерухомого майна
(поліпшень земельної ділянки) вимогам нормативно-правових актів з оцінки
майна, методології, методам, оціночним процедурам.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова,
ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) об’єкта
нерухомого майна (зазначити об’єкт: будівля, приміщення, квартира, споруда
тощо)?
 Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, залишкова,
ліквідаційна, вартість ліквідації, спеціальна, інвестиційна тощо) частки
(зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо) об’єкта нерухомого майна (зазначити об’єкт:
будівля, приміщення, квартира, споруда тощо)?
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 Чи відповідає виконана оцінка нерухомого майна (зазначити об’єкт)
вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам,
оціночним процедурам?

Судова #оціночно-земельна експертиза
Об’єктами дослідження судової оціночно-земельної експертизи є
земельні ділянки, їх частки та відповідна документація.
Основними завданнями оціночно-земельної експертизи є:
 експертна грошова оцінка земельних ділянок;
 експертна грошова оцінка прав на земельні ділянки;
 визначення відповідності виконаної оцінки земельної ділянки або
прав на неї вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології,
методам, оціночним процедурам.
Орієнтовний перелік вирішуваних питань:
 Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна,
спеціальна, інвестиційна тощо) земельної ділянки?
 Яка вартість (зазначити вид вартості: ринкова, ліквідаційна,
спеціальна, інвестиційна тощо) частки (зазначити частку: -1/2, -1/4 тощо)
земельної ділянки?
 Яка вартість права користування (зазначити право: постійного
користування, оренди тощо) земельною ділянкою?
 Чи відповідає виконана оцінка земельної ділянки (або права
користування земельною ділянкою) вимогам нормативно-правових актів з
оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам?
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Вартість проведення судових експертиз та експертних досліджень за
будівельним та земельним напрямами визначається індивідуально в кожному
конкретному випадку в залежності від об’єму та складності дослідження.
Мінімальна вартість від 1238,16 грн.
Перед призначенням експертизи або дослідження безкоштовно
проконсультуйтесь за телефоном – (04622) 563 87, (відділ будівельних,
земельних досліджень та оціночної діяльності, контактна особа – Філон
Максим Володимирович) або через електронну скриньку chndekc@ukr.net.

