
МВС України Херсонський науково-дослідний 

експертно-криміналістичний центр 

 

 

ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ 

 

Назва послуги - проведення судової експертизи в 

цивільних та господарських справах 

- проведення експертного дослідження на 

замовлення 

Підвид експертизи ФОТОТЕХНІЧНА 

Вид експертизи криміналістична експертиза 

Експертна спеціальність (індекс) дослідження фотозображень та технічних 

засобів їх виготовлення (6.1) 

Назва профільного відділу відділ досліджень у сфері інформаційних 

технологій 

Контактна особа судовий експерт 

КОСТЮК Артем Олександрович 

№ службового 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: 

− фотокартки (спеціальні, документальні, художні тощо); 

− типографські та інші репродукції, у тому числі виготовлені за допомогою 

сканувальних пристроїв; 

− цифрові зображення (оригінали та копії); 

− відеозаписи (використовують окремі кадри як статичний матеріал, 

оригінали та копії). 

 

Типові питання: 
− Чи можливо покращити якість зображення невідомої особи, яка зафіксована 

у відеозаписі «___» у проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30? Якщо так, то виконати 
збільшення зображення цієї особи з подальшим записом на оптичний диск. 

− Якого зросту особи в капюшонах, зображені у відеозаписах: «____» 
у проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30, «____» у проміжку часу з 01:54:13 до 
01:54:30, якщо зріст зображеної особи (статиста) у відеозаписах з назвами: «____» 
у проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30, «____» у проміжку часу з 01:54:13 до 
01:54:30 становить 173,5 см? 



− Який розмір взуття осіб у капюшонах, що зображені у відеозаписах: «____» 
у проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30, «____» у проміжку часу з 01:54:13 до 
01:54:30, якщо розмір зображених плиток у відеозаписі «____» становить: плитка 
№ 1 – 498×273 мм, плитка № 2 – 493×295мм? 

− Чи змінився об’єм об’єкта (____), зображеного у відеозаписі: «____» у 
проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30, порівняно з розмірами цього ж об’єкта, 
зображеного у відеозаписі «____» у проміжку часу з 01:12:11 до 01:16:21? 

− Чи тотожна модель зображеного в наданому на дослідження відеозаписі 
«____» у проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30 транспортного засобу світлого 
кольору з темним дахом, який рухається в ближньому до точки зйомки ряді 
проїжджої частини, марці та моделі зображеного автомобіля Honda CR-V з формою 
кузова 2007–2012 років випуску, що зафіксований у графічному файлі: 
«Honda.PNG»? 

− Яким є державний реєстраційний номерний знак зображеного в наданому 
на дослідження відеозаписі «____» у проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30 
транспортного засобу світлого кольору з темним дахом, який рухається в 
ближньому до точки зйомки ряді проїжджої частини? 

− Чи є зображення предмета (зазначається будь який об’єкт, щодо якого 

потрібно провести дослідження), який був направлений з листом від 11.11.2018 

№ 11/1-11 вих-11 одним і тим самим зображенням (зазначається будь який об’єкт, 

щодо якого потрібно провести дослідження) на чотирьох детальних фотознімках, 

що містяться на диску для лазерних систем зчитування, що упакований у пакет 

№ 000000? 

− Чи є ідентичними між собою графічні зображення (підписів/ печаток) у 

файлі: «____» та у файлі: «____»?; 

− Чи можливо покращити якість зображення державного реєстраційного 

номерного знаку транспортного засобу та самого транспортного засобу, який 

зафіксовано у файлі: «__» у проміжку часу з 09:43:56 до 09:55:56? Якщо так, 

виконати збільшення зображення державного реєстраційного номерного знаку 

транспортного засобу та самого транспортного засобу з подальшим записом на 

оптичний носій?». 

− Чи можливо встановити характерні ознаки транспортного засобу червоного 

кольору, який зафіксовано у файлі: «__» у проміжку часу з 09:43:56 до 09:55:56 для 

подальшої його ідентифікації? Якщо так, то чи є зображений транспортний засіб 

тим транспортним засобом, що зображений у файлах: «__», «__», «__»? 

− Чи можливо ідентифікувати куртку особи, яка з’являється у відеозаписі 

«___» у проміжку часу з 09:43:56 до 09:55:56? Якщо так, то чи є вона курткою, що 

була вилучена під час обшуків і фотознімки якої додаються? 

– Чи можливо використовувати надані на дослідження флеш-карти 

«Canon», «Toshiba», «Kingston» у цифрових фотоапаратах «Canon», наданих на 

дослідження? 

− Чи створено надані на дослідження файли з назвами «__», «__», «__», «__» 



цифровими фотокамерами «Canon», наданими на дослідження? Якщо так, то якою 

з них і який файл?» 

− Чи створено надані на дослідження файли з назвами «__», «__», «__», «__» 

в одних і тих самих чи різних умовах? 

– Чи є зображення татуювання на лівій руці особи, яка наносить тілесні 

ушкодження потерпілим, що зафіксовано у проміжку часу з 22:49:13 до 22:49:20 у 

відеозаписі «__», що записаний на диск CD-R ANV Professional? 

− Чи одне й те саме зображення місцевості зафіксовано у файлі «__» та у 

файлах «__» і «__», наданих на дослідження? 
− Чи містять надані на дослідження фотознімки: «__», «__» ознаки монтажу? 
− Чи відповідає зображення місць перетину зображених захисних елементів 

на фотозображенні «__» та фотозображенні «__», а також на зворотній частині 
зразка (сигнального примірника) спеціального бланку нотаріального документа 
серії ААА 000000? 

 
Вартість проведення експертизи/дослідження: 
 
проста складність 375,20 грн. (без ПДВ) 450,24 грн. (з ПДВ) 

середня складність 1406,40 грн. (без ПДВ) 1687,68 грн. (з ПДВ) 

складна 6768,00 грн. (без ПДВ) 8121,60 грн. (з ПДВ) 

 
Розрахунковий рахунок Херсонського НДЕКЦ МВС: 
 
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 фототехнічне дослідження відеозапису «Відео.mp4», у ході 

якого відповісти на такі запитання: 
1. Яким є державний реєстраційний номерний знак автомобіля чорного 

кольору який рухається в ближньому до точки зйомки ряді проїжджої частини, 
зображеного в наданому на дослідження відеозаписі «Відео.mp4» у проміжку часу 
з 01:54:13 до 01:54:30? 

2. Чи має характерні ознаки автомобіль чорного кольору який рухається в 
ближньому до точки зйомки ряді проїжджої частини, зображеного в наданому на 
дослідження відеозаписі «Відео.mp4» у проміжку часу з 01:54:13 до 01:54:30? Якщо 
так, то вказати їх. 

 
Оплату послуги гарантую 
 
Додаток: оптичний диск «Verbatim DVD+R» з відеозаписом «Відео.mp4». 
 
 
/підпис/         Іван ІВАНОВ 
29.04.2020 


