
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 

Контактна особа 

№ телефона 

Адреса 

Режим роботи 

транспортних засобів і реєстраційних 
документів, що їх супроводжують 

завідувач сектору 

Вовк В’ячеслав Петрович 

0552 428161  050 983 90 61 
73026, м. Херсон, Миколаївське шосе, 28а; 

м. Херсон, вул. Вишнева, 22. (ТСЦ 6543) 
Вт–Пт, 08:00-17:00, Сб, 08:00-15:45

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?



Транспортних засобів усіх категорій вітчізняного виробництва та країн 

СНГ або окремих агрегатів: 

простої складності (код послуги 1500119) 264,11
середньої складності 

складні 

Транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або 

окремих агрегатів: 

простої складності (код послуги 1500120) 328,52
середньої складності 

складні 
Мопедів, або їх окремих агрегатів: 

простої складності (код послуги 1500121) 177,14
середньої складності 

складні 

Розрахунковий рахунок Херсонського НДЕКЦ МВС: 

Одержувач: Херсонський НДЕКЦ МВС 

Код ЄДРПОУ 25574185 
Розрахунковий рахунок: UA95 820172 0313201301201002632
МФО 820172 

Банк одержувача: Держказначейська служба України, м. Київ

Підстава проведення експертизи: 

          постанова (ухвала) суду в цивільних та господарських справах 

Підстава проведення експертного дослідження:

згідно заяви фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, 
імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання 

(місцезнаходження) та виду послуги 

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

Нанесення спеціальних індивідуальних та дублюючих 
ідентифікаційних номерів транспортних засобів: 

код послуги 1500147 9662,40




