МВС УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ
Назва послуги - проведення судової експертизи в цивільній, господарській,
адміністративній справі або у кримінальному провадженні
- проведення дослідження на замовлення
Вид експертизи Будівельно-технічна
10.6 «Дослідження об’єктів нерухомого майна, будівельних
Експертна
матеріалів, конструкцій та відповідних документів»
спеціальність
(індекс)
Відділ будівельних та земельних досліджень
Назва
профільного
відділу
Судовий експерт – Лісечко Ольга Леонідівна
Контактна
особа
(066) 623-69-59
Робочий
телефон
м. Рубіжне, вул. Визволителів, 22, 93000
Адреса
Режим роботи (пн-чт) 09:00-18:00, (пт) 09:00-16:45
Обідня перерва: 12:45-13:30
Об’єкти експертизи/дослідження:
Об’єктами досліджень є будівлі та споруди (будинки, квартири,
господарсько-побутові споруди, елементи оздоблення конструкцій, будівельномонтажні роботи) а також особливості пов’язані з проектуванням, зведенням,
розподілом, експлуатацією, ремонтом.
Типові питання:
 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?
 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)?
 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.)

Експертизою вирішуються й інші питання за домовленістю
Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із
зазначенням їх прізвища, імені, по-батькові особи чи найменування
підприємства, місця реєстрації та проживання чи місцезнаходження
підприємства, виду послуги.
Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником
коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні
комплекси самообслуговування.
Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне
доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або
коду проведеної операції.
Вартість проведення експертизи/дослідження:
Складність експертизи Вартість без ПДВ
простої складності
2637,00
середньої складності
6345,00
складні
7032,00

Вартість з ПДВ
3164,40
7614,00
8438,40

Банківські реквізити:
Луганський НДЕКЦ МВС України
ЄДРПОУ: 25574305
Банк: ГУДКСУ Луганської обл.
МФО: 820172
р/р 31258220117798
Підстава для проведення експертизи: постанова (ухвала) суду в
цивільних, господарських, адміністративних та кримінальних справах
Підстава для проведення дослідження: письмова заява фізичних або
юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування),
місця реєстрації/проживання (місцезнаходження та виду послуги)
Додатки до формуляра: типова заява на проведення дослідження

Директору Луганського
НДЕКЦ МВС України
Семеніхіну М.В.
Іванова Івана Івановича,
місце реєстрації: 93000,
м. Рубіжне, вул. Менделєєва,1,
проживаю за місцем реєстрації
моб. тел. (066) 555-44-33
дом. тел. (06453) 33-22-1
ЗАЯВА
Прошу провести будівельно-технічне дослідження, у ході
відповісти на такі питання:
1) …
2) …

якого

Оплату послуги гарантую.
Додаток: документи на __ арк.

___________.20__

/підпис/ І.І. Іванов

