
Херсонський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС України 

ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ

 

Назва послуги: 

   

Вид експертизи: 

Експертна 

спеціальність(індекс): 

Назва профільного 

сектору: 

Контактна особа: 

№  телефона:  

Адреса: 

Режим роботи: 

- проведення судової експертизи в цивільних та 

господарських справах 
- проведення дослідження на замовлення 

ТОВАРОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА 
Визначення вартості (оцінка) машин, обладнання, 

сировини та товарів народного споживання (12.1) 

 

сектор товарознавчих та гемологічних досліджень 

 

Оскаленко Денис Павлович 

0 (552) 42-85-51 

73026, м. Херсон, Миколаївське шосе, 28а 

Пн - Пт, 09:00-18:00, обідня перерва 13:00-14:00

 

Об'єкти експертизи/дослідження: 

1. Товари народного споживання: будівельні, меблеві, галантерейні, 

канцелярські товари, одяг, взуття, побутова техніка, фото-, 

радіо-, відеоапаратура тощо. 

2. Обладнання та машини: металообробне для заводів різного 

профілю, верстати, автомати й автоматичні лінії 

різні,металургійне, підйомно -транспортне, устаткування для 

підземних і відкритих розробок корисних копалин, машини й 

устаткування для буріння шпар і геологорозвідки, устаткування 

для нафтопереробної промисловості, устаткування для різних 

видів легкої та важкої промисловості, устаткування холодильне 

і для кондиціонування повітря, арматура промислова, 

трубопроводи, комунальне, торгове і протипожежне 

устаткування, сільськогосподарське устаткування, радіотехнічні 

пристрої, робототехніка, електронно-обчислювальні машини і 

комплекси та інш. 

Типові питання: 

1) Які найменування, призначення та групова належність наданих на 

дослідження виробів? 
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2) Чи відповідають маркувальні дані дійсним товарним характеристикам 

об'єктів дослідження? 

3) Які дефекти наявні у наданих об'єктах дослідження? 

4) Який товарний стан виробу за органолептичними показниками? 

5) Який відсоток (вартісний розмір) втрати якості товару через ознаки 

зносу або наявність дефектів? 

6) Яка початкова вартість об'єкта дослідження за роздрібними цінами, що 

діяли на споживчому ринку України на аналогічні вироби на момент 

проведення експертизи? 

7) Яка вартість об'єкта дослідження на момент проведення експертизи з 

урахуванням зносу за роздрібними цінами, що діяли на споживчому ринку 

України на аналогічні вироби? 

8) Чи правильно виконані маркування та пакування товару? Чи відповідає 

маркування та пакування товару вимогам нормативно -технічної документації 

або зразкам? 

9) Які країна-виробника та підприємство -виробник товару (при умові 

наявності маркувальної інформації або відповідних супроводжувальних 

документів)? 

Експертизою вирішуються й інші питання за домовленістю. 

Вартість проведення експертизи/дослідження: 

проста складність 1031,8 грн. (без ПДВ)          1238,16 грн. (з ПДВ) 

середня складність 2637 грн. (без ПДВ) 3164,4 грн. (з ПДВ) 

складна 6345 грн. (без ПДВ) 7614 грн. (з ПДВ) 

Банківські реквізити: 

Херсонський НДЕКЦ МВС України 

ЄДРПОУ: 25574185 

ДКСУ у м. Києві 

МФО 820172 
р/р № 31250292102632 

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 
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Сектор товарознавчих та гемологічних досліджень 
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 товарознавче дослідження визначення вартості (оцінка) 

машин, обладнання, сировини та товарів народного споживання, у ході якого 

відповісти на такі питання: 

1) Які найменування, призначення та групова належність наданих на 

дослідження виробів? 

2) Які дефекти наявні у наданих об'єктах дослідження? 

3) Яка вартість об'єкта дослідження на момент проведення експертизи з 

урахуванням зносу за роздрібними цінами, що діяли на споживчому ринку 

України на аналогічні вироби? 

Оплату послуги гарантую. 

Додаток: виріб в упаковці, документи на ___ арк. 

/підпис/ І.І. Іванов 

__.__.2019 


