
Херсонський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 
МВС України 

ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ 

Назва послуги 
– проведення судової експертизи в цивільних та 

господарських справах 
– проведення дослідження на замовлення 

Підвид експертизи ПОЧЕРКОЗНАВЧА 

Вид експертизи криміналістична 

Експертна спеціальність 
(індекс) 

дослідження почерку та підписів (1.1) 

 

Назва профільного 
сектору 

сектор технічного дослідження документів та 
почерку 

Контактна особа 
завідувач сектору  
ДЕСЯТНИК Альона Василівна 

№ сл. телефона 0 (552) 42-86-00 

Адреса 73026, м. Херсон, Миколаївське шосе, 28а 

Режим роботи 
Пн – Пт, 09:00-18:15,  
обідня перерва 13:00-14:00 

Об’єкти експертизи/дослідження: 

1. Рукописний текст; 

2. Короткий рукописний запис; 

3. Підпис. 

Типові питання: 

1. Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) певною особою? 
2. Чи виконані декілька рукописних текстів (рукописних записів) однією 

особою?  
3. Чи виконано рукописний текст навмисно зміненим почерком?  
4. Чи виконано рукописний текст у незвичних умовах під впливом 

збиваючих факторів (природних, штучних)? 
5. Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст, у незвичайному 

стані? 
6. Чи володіє особа, яка виконала рукопис, навичками написання 

спеціальними шрифтами? 
 
Питання можуть вирішуватись і щодо виконавців підписів. 
 
Експертизою вирішуються й інші питання за домовленістю. 
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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.  

 
Розрахунковий рахунок Херсонського НДЕКЦ МВС України: 
 

Одержувач: Херсонський НДЕКЦ МВС України 

Код ЄДРПОУ 25574185 

Розрахунковий рахунок: 31250292102632 

МФО: 820172 

Банк одержувача: Держказначейська служба України м. Київ 

 

Вартість проведення експертизи/дослідження: 

проста складність 750,40 грн. (без ПДВ) 900,48 грн. (з ПДВ) 

середня складність 1875,20 грн. (без ПДВ) 2250,24 грн. (з ПДВ) 

складна 5640 грн. (без ПДВ) 6768 грн. (з ПДВ) 

 

Підстава проведення експертизи: 

постанова (ухвала) суду в цивільних та господарських справах 

Підстава 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: 

1. типова заява на проведення дослідження 
 

Відділ  криміналістичних видів досліджень  
Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України  
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Додаток 1 

 
Директору Херсонського НДЕКЦ  
МВС України 
Сакалу П.М. 
 
Іванова Івана Івановича, 
місце реєстрації: 73027, м. Херсон, 
вул. Червонопрапорна, 200,  
проживаю за місцем реєстрації 
моб. тел. 0 (50) 555-55-55, 
дом. тел. 0 (552) 22-22-22 
 

ЗАЯВА 
 
Прошу провести почеркознавче дослідження рукописного тексту, який 

починається словами: «Заповіт …» та закінчується словами «… Іванов І.І.» та 
підпису від імені гр. Іванова І.І. в заповіті від 01.01.2001 у ході якого відповісти 
на такі питання: 

1. Чи виконаний рукописний текст, який починається словами «Заповіт 
…» та закінчується словами «… Іванов І.І.» в заповіті від 01.01.2001, гр. 
Івановим Іваном Івановичем або іншою особою? 

2. Чи виконаний підпис від імені Іванова І.І. в заповіті від 01.01.2001, 
самим гр. Івановим Іваном Івановичем або іншою особою? 

 
Оплату послуги гарантую. 
 
Додаток: об’єкт дослідження (заповіт від 01.01.2001); вільні зразки 

підпису та почерку в (перелік документів, які надаються); експериментальні 
зразки підпису та почерку – на 15 аркушах. 

 
 
 

/підпис/ І.І. Іванов 
 
05.03.2016 


