МВС УКРАЇНИ
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНОКРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ
ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ
Назва послуги
Підвид експертизи
Вид експертизи
Експертна спеціальність (індекс)
Назва профільного відділу
Контактна особа
№ сл. телефона
Адреса
Режим роботи

- проведення судової експертизи в цивільних та
господарських справах
- проведення дослідження на замовлення
АВТОТЕХНІЧНА

Інженерно-транспортна
Дослідження обставин дорожньо-транспортних
пригод (10.1)
Сектор автотехнічних досліджень
Заступник завідувача відділу – завідувач сектору
Вельбой Віталій Володимирович
0382-784646, 0382-784648
вул. Молодіжна, 12 м. Хмельницький, 29000
Пн - Чт, 09:00-18:00, Пт, 09:00-16:45
обідня перерва 12:45-13:30

Об’єкти експертизи/дослідження:
1. Матеріали справи.
Типові питання:
1. Як в даній дорожній обстановці повинен був діяти водій транспортного
засобу згідно вимог «Правил дорожнього руху України»?
2. Чи мав водій транспортного засобу технічну можливість попередити
настання даної події шляхом виконання вимог «Правил дорожнього руху
України» з моменту виникнення небезпеки (перешкоди) для руху?
Експертизою 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 експертизи/дослідження:
простої складності
562,8 грн. (без ПДВ)
середньої складності
1758 грн. (без ПДВ)
складні
6345 грн. (без ПДВ)

675,36 грн. (з ПДВ)
2109,6 грн. (з ПДВ)
7614 грн. (з ПДВ)

Розрахунковий рахунок Хмельницького НДЕКЦ МВС України
Одержувач
Хмельницький НДЕКЦ МВС України
Код ЄДРПОУ
25575309
Розрахунковий рахунок 31256235117246
МФО
820172
Банк одержувача
Держказначейська служба України м. Київ
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

Додаток 1
Директору
Хмельницького НДЕКЦ
МВС України
Ганзюку А.Л.

Іванова Івана Петровича,
місце реєстрації: 29000,
м. Хмельницький,
вул. Свободи, 2, проживаю
за місцем реєстрації
моб. тел. 0 (50) 555-55-55,
дом. тел. 0 (67) 222-22-22
ЗАЯВА
Прошу провести автотехнічне дослідження, у ході якого відповісти на такі
питання:
1. Як в даній дорожній обстановці повинен був діяти водій транспортного
засобу згідно вимог «Правил дорожнього руху України»?
2. Чи мав водій транспортного засобу технічну можливість попередити
настання даної події шляхом виконання вимог «Правил дорожнього руху
України» з моменту виникнення небезпеки (перешкоди) для руху?
Оплату послуги гарантую.
/підпис/
___________.20___

І.П. Іванов

