
Херсонський науково-дослідний експертно-

криміналістичний центр МВС 
 

 

Назва послуги 
  ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ 

– проведення судової експертизи в цивільних та 

 господарських справах 

– проведення дослідження на замовлення 

Підвид експертизи– товарознавча експертиза 
 

Вид експертизи – автотоварознавча 

Експертна – визначення вартості колісних транспортних засобів та 

спеціальність (індекс) розміру збитку, завданого власнику транспортного 

Назва профільного 
засобу (12.2) 

   група автотоварознавчих досліджень відділу  

сектору    товарознавчих, гемологічних, економічних,  

Контактна особа 

   будівельних, земельних досліджень та  

   оціночної діяльності  

   судовий експерт 

    Гладун Олексій Вікторович 

№ телефона    0552 428161 

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

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

  
 

Об’єкти експертизи/дослідження:  
- колісні транспортні засоби; 

 

Типові питання:  
- Яка ринкова вартість колісного транспортного засобу? 

- Який рік виготовлення колісного транспортного засобу? 

- Який тип, модель, версія колісного транспортного засобу, тип кузова? 

- Який тип, потужність та робочий об’єм двигуна колісного 

транспортного засобу Яка вартість відновлювального ремонту колісного 

транспортного засобу, в результаті його пошкодження  в результаті ДТП, 

станом на момент проведення огляду? 

- Яка вартість матеріального збитку, заподіяного власнику колісного 

транспортного засобу, в результаті його пошкодження в результаті ДТП, 

станом на момент проведення огляду 
 

 
 
 



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

простої складності 84,42 

середньої складності 175,80 

складні 1015,20 
 

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  
 
 

 

тел. ________________ 
 

ЗАЯВА 
 

 Прошу провести*: 
Автотоварознавче дослідження у ході якого відповісти на питання *: 
 

- Яка ринкова вартість колісного транспортного засобу? 

- Який рік виготовлення колісного транспортного засобу? 

- Який тип, модель, версія колісного транспортного засобу, тип кузова? 

- Який тип, потужність та робочий об’єм двигуна колісного транспортного засобу Яка вартість 

відновлювального ремонту колісного транспортного засобу, в результаті його пошкодження  в результаті 

ДТП, станом на момент проведення огляду? 

- Яка вартість матеріального збитку, заподіяного власнику колісного транспортного засобу, в результаті 

його пошкодження в результаті ДТП, станом на момент проведення огляду? 

- Інша послуга ______________________________________________________ 
 

 Зробіть позначку ,,плюс” (+) або іншу 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.  
Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України ,,Про 

захист персональних даних”.  
______ . __________________________ .20 _____ __________________ (підпис) 


