МВС УКРАЇНИ
ХЕРСОНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ
Назва послуги

Підвид експертизи
Вид експертизи
Експертна спеціальність (індекс)
Назва профільного сектору
Контактна особа
№ сл. телефона
Адреса
Режим роботи

- проведення судової експертизи в
цивільних та господарських справах
- проведення дослідження на
замовлення
Дослідження холодної зброї
Дослідження холодної зброї
3.3. «Дослідження холодної зброї
сектор досліджень зброї
завідувач сектору Задерій Іван
Анатолійович
(0552) 42-88-10
73000, м. Херсон, Миколаївське
шосе, 28а
Пн – Пт, 09:00-18:00, обідня перерва
13:00-14:00

Об’єкти експертизи/дослідження:
1. Холодна зброї (ножі, кинджали, мечі, шаблі, кастети, луки, арбалети та ін.)
Типові питання:
Чи є наданий предмет холодною зброєю?
Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить та яким способом
виготовлений?
Дослідженням 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.

Розрахунковий рахунок Херсонського НДЕКЦ МВС України:
Одержувач:
Код ЄДРПОУ
Розрахунковий рахунок:
МФО:
Банк одержувача:

Херсонський НДЕКЦ МВС України
25574185
31250292102632
820172
Держказначейська служба України м. Київ

Вартість проведення
експертизи/дослідже
ння:
проста складність
середня складність
складна

253,26 грн.грн. (з ПДВ)
703,20 грн грн. (з ПДВ)
1353,60 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
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 дослідження наданого об’єкта (вказується якого саме),
у ході якого відповісти на такі питання:
1. Чи є наданий предмет холодною зброєю?
Якщо є, то до якого виду холодної зброї він належить та яким способом
виготовлений?

Під час проведення дослідження дозволяю повне або часткове
знищення об’єкта дослідження у межах необхідних для проведення
експертизи.
Оплату послуги гарантую.
/підпис/ І.І. Іванов
01.01.201_

