Херсонський науково-дослідний експертнокриміналістичний центр МВС України
ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ
Назва послуги:

господарських справах
- проведення дослідження на замовлення

Вид експертизи:
Експертна
спеціальність(індекс):
Назва профільного
сектору:

МИСТЕЦТВОЗНАВЧА ЕКСПЕРТИЗА
мистецтвознавча експертиза мистецтвознавчі
дослідження (15.1)
сектор товарознавчих та гемологічних
досліджень

Контактна особа:
Оскаленко Денис Павлович

№ телефона:

0 (552) 42-85-51
Адреса:

73026, м. Херсон, Миколаївське шосе, 28а

Режим роботи:

Пн - Пт, 09:00-18:00, обідня перерва 13:00-14:00
- проведення судової
експертизи в цивільних та
Об'єкти експертизи/дослідження:
1.

твори образотворчого (живопис, скульптура, графіка) та
декоративно-ужиткового (професійного і народного) мистецтва,
кіно-, відео- та фотопродукція і т.п. Такі художні твори можуть
бути виконані з різних матеріалів з використанням різних
технічних засобів, а також зафіксовані на будь-яких носіях
(паперових, магнітних і кінострічках, електронних і ін.).

Типові питання:
1. Атрибутивні, що включають визначення автентичності та часу виконання
твору, автора тощо.
2. Оціночні, що включають питання встановлення художньої, культурної чи
історичної цінності твору, його матеріальної вартості.
Експертизою вирішуються й інші питання за домовленістю.
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Вартість проведення експертизи/дослідження:
проста складність

703,5 грн. (без ПДВ) 844,2 грн. (з ПДВ)

середня складність

2344грн. (без ПДВ) 2812,8 грн. (з ПДВ)

складна

22560 грн. (без ПДВ) 27072 грн. (з ПДВ)

Банківські реквізити:
Херсонський НДЕКЦ МВС України
ЄДРПОУ: 25574185
ДКСУ у м. Києві
МФО 820172
р/р № 31250292102632
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
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Сектор економічних та товарознавчих експертиз

Додаток 1
Директору
Херсонського
НДЕКЦ МВС України
Сакалу П.М.
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 провести мистецтвознавче дослідження, у ході якого відповісти на
такі питання:
1). Прошу визначити атрибутивні ознаки виробу, а саме: визначення
автентичності та часу виконання твору, автора тощо.
2. Прошу визначити художню, культурну чи історичну цінність твору та його
матеріальної вартості?
Оплату послуги гарантую.
Додаток: виріб в упаковці, документи на ___ арк.
/підпис/
__.__.2019

І.І. Іванов
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