
Херсонський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України 

 

 

 

Назва послуги 

ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ 

проведення судової експертизи в цивільних та 

господарських справах 

проведення дослідження на замовлення 

фізичних або юридичних осіб 

Підвид експертизи - криміналістична 

Вид експертизи трасологічна, технічна експертиза документів 

Експертна спеціальність 
(індекс) 

- криміналістичне дослідження транспортних 

засобів (4.3); 

- дослідження ідентифікаційних номерів та 

рельєфних знаків 4.4; 

- дослідження реквізитів документів (2.1); 

- дослідження друкарських форм та інших засобів 

виготовлення документів (2.3) 

Назва профільного сектору Сектор криміналістичного дослідження 

транспортних засобів і реєстраційних документів, 

що їх супроводжують 
завідувач сектору 

Контактна особа Вовк В’ячеслав Петрович  

№ телефона 0552 428161  050 983 90 61 

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

 м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км. (ТСЦ 6541) 

Режим роботи Вт –Сб, 09:00-18:00, обідня перерва 13:00-14:00  

 
Об’єкти експертизи/дослідження: 

- Транспортні засоби, та їх окремі агрегати; 

- Супровідні документи транспортних засобів. 
 

Типові питання: 

1. Чи змінювалися ідентифікаційні номери транспортного засобу, наданого на 

дослідження? Якщо так, то якими були первинні номери агрегатів? 

 

2. Чи відповідають бланки наданих на дослідження реєстраційних документів, 

бланкам які є в офіційному обігу? Чи вносились зміни в реквізити наданих на 

дослідження реєстраційних документів? 

 

Вартість проведення експертизи/дослідження грн. (з урахуванням ПДВ): 



Транспортних засобів усіх категорій вітчізняного виробництва та країн 

СНГ або окремих агрегатів: 

простої складності 151,96 

середньої складності 717,26 

складні 1624,32 

Транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або 

окремих агрегатів: 

простої складності 196,98 

середньої складності 1089,96 

складні 2453,40 

Мопедів, або їх окремих агрегатів: 

простої складності 39,40 

середньої складності 70,32 

складні 169,2 

 
 

Розрахунковий рахунок Херсонського НДЕКЦ МВС: 
 

Одержувач: Херсонський НДЕКЦ МВС  

Код ЄДРПОУ 25574185 

Розрахунковий рахунок: UA908201720313271001201002632 

МФО 820172 

Банк одержувача: Держказначейська служба України м. Київ 

 

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 



Директорові Херсонського науково-дослідного 

експертно-криміналістичного центру МВС  

 

(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

адреса    

 
 

 

 

 
Прошу провести*: 

 

 
ЗАЯВА 

тел.    

дослідження транспортного засобу і документів, що його супроводжують (комплексне); 
дослідження автотоварознавче, 

у ході якого відповісти на питання*: 

Чи змінювалися ідентифікаційні номери транспортного засобу, наданого на дослідження? 

Чи відповідає бланк наданого на дослідження документа бланкам, які знаходяться в офіційному обігу? 

Який робочий об’єм двигуна транспортного засобу, наданого на дослідження? 

(інша послуга) 

 

 

(інша послуга) 

* Зробіть позначку ,,плюс” (+) або іншу в квадраті напроти послуги, про надання якої Ви звертаєтесь 

із заявою. 

Інформація про об’єкт дослідження: 

 
Марка:  _, модель:   колір:_  , рік випуску:   

номерні знаки (транзитні) , 

номер кузова   |   |   |   |   |__|   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |, номер 

двигуна: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |, номер шасі:   

|   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |, номер VIN   |   |   |   |   

|__|    |    |    |    |    |    |    |    |    |__|    |    |, об’єм двигуна: | | | | |__| 

що належить мені на підставі: свідоцтва про  реєстрцію серія  №  дата видачі   

доручення серія  №  ПІБ доручителя    , 

інших документів   

(довідка-рахунок, посвідчення митниці тощо – указати дату видачі, серію, номер документа) 

Зобов’язуюся: 

– надати транспортний засіб на дослідження в чистому вигляді; 

– забезпечити чистоту номерних майданчиків та вільний доступ до тильного боку майданчика з 

ідентифікаційним номером кузова; 

– у разі необхідності забезпечити проведення демонтажу двигуна, вузлів та агрегатів, навісного обладнання 

тощо; 

– здійснити оплату за надані послуги. 

Попереджений про те, що: 

– можливе внесення необхідних для проведення дослідження змін у лакофарбове покриття автомобіля. 



Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних 

даних”. 

  .  _ .20  _    (підпис) 


