
МВС УКРАЇНИ 
 

ХЕРСОНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО- 

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 
 

ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ 
 
 

– проведення судової експертизи в цивільних та  
Назва послуги     господарських справах 

– проведення дослідження на замовлення 
 
Підвид експертизи ТРАСОЛОГІЧНА 
 

Вид експертизи криміналістична 

Експертна  

спеціальність дослідження запірних та контрольних пристроїв (4.2) 

(індекс)  

Назва профільного сектор трасологічних досліджень 

сектору відділу криміналістичних видів досліджень 

Контактна особа 
завідувач сектору 

ТІМЧЕНКО Сергій Геннадійович  

№ сл. телефону 0 (552) 42-82-23 

Адреса 73000, м. Херсон, Миколаївське шосе, 28-А 

Режим роботи 
Пн – Пт, 09:00-18:00, 

обідня перерва 13:00-14:00  

 ‘  
Об’єктами дослідження можуть виступати:  
1. Лічильники обліку споживаних населенням електроенергії, води, газу 

тощо та пломби, якими вони опломбовуються:  
– металеві (свинцеві) пломби; 

– мастичні пломби; 

– пломби-наклейки;  
– полімерні пломби з якірним механізмом замикання; 

– полімерні пломби з роторним механізмом замикання. 

2. Запірно-пломбувальні пристрої, якими опломбовуються залізничні 

товарні вагони, двері складів, сховищ тощо. 

 

Типові питання: 

1. Чи містить лічильник … пошкодження та який механізм їх утворення? 

2. Який зміст маркувальних позначень на пломбі? 

3. Чи є на наданій на дослідження пломбі будь-які пошкодження? Якщо 

так, то який механізм їх утворення?  
4. Чи відповідає пломба № …. представленому зразку пломбі № ….?  



5. Чи перепломбовувалася пломба після її первинного опломбування? 

6. Чи не залишені відбитки на контактних поверхнях наданої на 

дослідження пломби та пломби, що надана як порівняльний зразок, матрицями 

плашок одних і тих самих пломбувальних лещат? 

 

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. 
 

Вартість проведення дослідження:  

проста складність 422,1 грн. (без ПДВ) 506,52 грн. (з ПДВ) 

середня складність  1875,2 грн. (без ПДВ) 2250,24 грн. (з ПДВ) 

складна 2961 грн. (без ПДВ) 3553,2 грн. (з ПДВ) 
 
 

Відділ криміналістичних видів досліджень 

Херсонського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру 

МВС України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

Директору Херсонського  

НДЕКЦ МВС  

Павлу Сакалу 
 

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 Вас провести трасологічне дослідження пломби, якою був 

опломбований лічильник обліку споживаної електроенергії, встановлений у моїй 

квартирі. У ході дослідження прошу відповісти на такі питання:  

1. Чи є на наданій на дослідження пломбі будь-які пошкодження, якщо 

так, то в результаті чого вони утворені?  
2. Чи перепломбовувалася пломба після її первинного опломбування? 

 

Оплату послуги гарантую. 

 

Додаток: пломба № 123456789. 

 

/підпис/ І.І. Іванов 

 

28.04.2020 

 


