
Херсонький науково-дослідний експертно-криміналістичний центр 

МВС України 

 

ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ 

 

Назва послуги  - проведення судової експертизи в цивільних та 

господарських справах 

- проведення експертного дослідження на 

замовлення. 

Підвид експертизи ВІДЕО-, ЗВУКОЗАПИСУ 

Вид експертизи криміналістична експертиза 

Експертна спеціальність 

(індекс) 

експертиза відео-, звукозапису (7): 

- технічне дослідження матеріалів та засобів 

відео-, звукозапису (7.1); 

- дослідження диктора за фізичними 

параметрами усного мовлення, акустичних 

сигналів та середовищ (7.2); 

- лінгвістичне дослідження усного мовлення 

(7.3). 

Назва профільного відділу відділ досліджень у сфері інформаційних 

технологій 

Контактна особа ТЕСЛЮК Олена Сергіївна 

№ сл. телефону (0552) 42-85-51 

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

Режим роботи Пн – Пт, 09:00 – 18:00,  

обідня перерва 13:00 – 14:00 

 

Об’єкти експертизи/дослідження: 

1. Фонограми; 

2. Відеофонограми; 

3. Пристрої запису та відтворення аудіо-, відеоінформації тощо. 

 

Типові питання: 

1. Чи належать голос та мовлення, зафіксовані у фонограмі/відеофонограмі 

файлу з назвою (назва файлу) у папці з назвою (назва папки), що міститься на 

носію (назва носія (ідентифікаційні позначення носія)), громадянину «А»? Якщо 

так, то які саме слова та фрази ним промовлені? 

2. Чи одна і та сама особа бере участь у розмовах у 

фонограмах/відеофонограмах файлів з назвами (назва файлів) у папці з назвою 

(назва папки), що містяться на носію (назва носія (ідентифікаційні позначення 

носія))? 

3. Скільки осіб брало участь у розмові, зафіксованій у 

фонограмі/відеофонограмі файлу з назвою (назва файлу) у папці з назвою (назва 

папки), що міститься на носію (назва носія (ідентифікаційні позначення носія))? 



4. Який дослівний/персоніфікований зміст розмови, зафіксованої у 

фонограмі/відеофонограмі файлу з назвою (назва файлу) у папці з назвою (назва 

папки), що міститься на носію (назва носія (ідентифікаційні позначення носія))? 

5. Чи є у фонограмі/відеофонограмі файлу з назвою (назва файлу) у папці з 

назвою (назва папки), що міститься на носію (назва носія (ідентифікаційні 

позначення носія)), ознаки монтування? 

 

Перелік питань не є вичерпним, а перелік матеріалів, пристроїв і 

засобів, що надаються експерту, може варіюватися відповідно до конкретно 

поставленого запитання. 
 

Вартість проведення експертизи/дослідження: 
 
проста складність 1407,00 грн. (без ПДВ) 1688,40 грн. (з ПДВ) 

середня складність 4688,00 грн. (без ПДВ) 5625,60 грн. (з ПДВ) 

складна 9870,00 грн. (без ПДВ) 11844,00 грн. (з ПДВ) 

Розрахунковий рахунок 
Одержувач: Херсонський НДЕКЦ МВС України 
Код ЄДРПОУ 25574185 
Розрахунковий рахунок: UA908201720313271001201002632 
МФО: 820172 
Банк одержувача: Держказначейська служба України м. Київ 
 

Підстава проведення експертизи: 

постанова (ухавала) 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: 

типова заява на проведення дослідження 
  



Додаток 1 
 Директорові  

Херсонського НДЕКЦ МВС 

Павлу САКАЛУ 
  

Іванова Івана Івановича,  

місце реєстрації: 73039, м. Херсон, 

вул. 200 років Херсону, 41, 

проживаю за місцем реєстрації 

моб. тел.:(095)555-55-55, 

дом. тел.: (0552)22-22-22 

 
ЗАЯВА 

 
Прошу провести дослідження звукозапису «111.wav», у ході якого 

відповісти на такі запитання: 
1. Чи належать голос та мовлення, зафіксовані у фонограмі файлу з 

назвою «111.wav» у папці з назвою «Папка1», що міститься на диску для 
лазерних систем зчитування Verbatim DVD+R 16X з маркуванням «1223415», 
громадянину Петрову Петру Петровичу, 01.01.1981 р.н? Якщо так, то які саме 
слова та фрази ним промовлені? 

2. Чи є у фонограмі файлу з назвою «111.wav» у папці з назвою «Папка1», 

що міститься на диску для лазерних систем зчитування Verbatim DVD+R 16X з 

маркуванням «1223415», ознаки монтування? 
 
Оплату послуги гарантую 
 

Додаток: диск для лазерних систем зчитування Verbatim DVD+R з 
фонограмою файлу «111.wav». 

 
 

/підпис/                                   Іван ІВАНОВ 
29.04.2020 

 


