
 

 

До: 
 

Білоцерківського міськрайонного суду 
Київської області  
09100, м. Біла Церква,  вул. Турчанінова, 7 
 

Позивач: 
 

Іванченко Ірина Миколаївна 
09100, м. Біла Церква,  
вул. Ярослава Мудрого, буд. 14, кв. 10 
 

Відповідач:  
 
 
 
 
 

 

Мозговий Василь Миколайович 
09100, м. Біла Церква,  
вул. Торгова, 16, кв. 34 
 
Суддя:  Стасюк О.М. 
Справа №357/0000/17-ц 

 
Клопотання 

про призначення судової будівельно-технічної експертизи 
 

У провадженні Білоцерківського міськрайонного суду Київської області розглядається 
справа №357/0000/17-ц за позовом Іванченко Ірини Миколаївни до Мозгового Василя 
Миколайовича про поділ спадкового майна та визначення часток. 

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. 

Проведення судової будівельно-технічної експертизи, має значення для правильного 
вирішення спору. Проведення такої експертизи потребує спеціальних знань в дослідженні 
об’єктів нерухомості, будівельних матеріалів, конструкцій, відповідних документів та 
визначенні оціночної вартості будівельних об’єктів і споруд. 

З огляду на це прошу суд призначити судову будівельно-технічну 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 будівельно-технічної 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 будівельно-технічну експертизу та поставити перед експертом 
наступні питання: 

 
 
 



 

 

1) Чи можливий розподіл житлового будинку по вул. Артема, 14 в місті Біла Церква, 
Київської області в натурі між співвласниками, згідно ідеальних часток кожного в 
житловому будинку? 

2) Які дійсні частки в житловому будинку №14 по вул. Артема в місті Біла Церква 
відповідають часткам житла, яке перебуває у фактичному користуванні сторін по 
справі? 

3) Які можливі варіанти розподілу житлового будинку та господарських споруд по вул. 
Артема, 14 в місті Біла Церква найбільш відповідають часткам співвласників 
житлового будинку? 

4) Яка дійсна вартість житлового будинку та господарських споруд по вул. Артема, 14 в 
місті Біла Церква? 

5) Чи відповідає будівельним, санітарним, пожежним нормам і правилам житловий 
будинок, в якому технічному стані перебувають конструктивні елементи житлового 
будинку та чи можливе здійснення добудов до вже існуючого житлового будинку по 
вул. Артема, 14 в місті Біла Церква? 

 
Проведення судової будівельно-технічної експертизи доручити Київському науково-

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

експертизи. 
 
 
 
 

«___»___________2017 р.                      Мозговий В.М. 
        


