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ЗАЯВА 

про проведення комплексної будівельно-технічної та  земельно-технічної  

експертизи  

Прошу провести комплексну будівельно-технічну та земельно-технічну  

експертизу для подальшому надання висновку до суду згідно ч. 3 ст. 102, ст. 106 

ЦПК України, у цивільній справі № 001/00002/03 провадження № 2-0001 за 

позовом Сидорова Івана Петровича до Іванова Василя Кириловича про 

визнання недійсним свідоцтва про право власності на нерухоме майно, на 

вирішення якої поставити наступні питання:  

1.  Чи існує під’їзд (прохід) до земельної ділянки, кадастровий номер 

0000000001:02:003:0004, яка розташована в с. Лозинське по вул. Старокиївська, 

Обухівського району, Київської області, що належить на праві власності Сидорову 

Івану Петровичу  з цільовим призначенням «для колективного садівництва», станом 

на час відведення даної ділянки? 

2. Чи проходить фактична під’їзна дорога з бетонним покриттям через земельну 

ділянку за кадастровим номером 0000000001:02:003:0005 до земельної ділянки 

Сидорова Івана Петровича?  

3. Чи погоджувався належним чином акт встановлення межових знаків при 

розробці проекту землеустрою Іванову Василю Кириловичу? 

4. Чи витримано процедуру встановлення межових знаків в натурі (на 

місцевості) та передачі їх на зберігання при оформленні проекту землеустрою Іванова 

Василя Кириловича? 

5. Чи відноситься будівельні споруди, що знаходяться на земельній ділянці, 

кадастровий номер 0000000001:02:003:0004, до нерухомого майна чи інших споруд 

капітального будівництва? 

6. Чи існує під’їзд до земельної ділянки Сидорова Івана Петровича після 

відведення  Іванову Василю Кириловичу земельної ділянки площею 0,0637 га? 

7. Чи проходять по земельній ділянці кадастровий номер 

0000000001:02:003:0005 лінії електропередач? 

8.  Чи проходить охоронна зона по земельній ділянці кадастровий номер 

0000000001:02:003:0005? Якщо так, зобразити схематично? 

9.  Чи зазначені лінії електропередач, а також обмеження та обтяження 

земельної ділянки  в проекті землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність гр. Іванову Василю Кириловичу?  

 Якщо при проведенні експертизи, необхідно буде залучити спеціалістів, 

завчасно надаю згоду для залучення спеціалістів, для проведення експертизи та 

надання повного і об’єктивного висновку експертів. 

Додатки: 

- Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки на 50 арк.; 

- Технічний паспорт на садовий будинок  на 6 арк; 

-  Додаткові документи на 72 арк; 

 

11.06.2018                                                                                   І.П.Сидоров 

 


