
 

 

МВС УКРАЇНИ   

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНО-  

КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ   
 

ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об’єкти експертизи/дослідження:    

1. Транспортні засоби та їх окремі агрегати.   

2. Реєстраційні документи транспортних засобів.   

 

Типові питання:   

1. Чи піддавались зміні ідентифікаційні позначення номера кузова 

досліджуваного автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 

Якщо так, то яким способом та який першопочатковий зміст номера кузова 

досліджуваного автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 

2. Чи піддавались зміні ідентифікаційні позначення номера шасі 

досліджуваного автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 

Якщо так, то яким способом та який першопочатковий зміст номера шасі 

досліджуваного автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 

3. Чи піддавались зміні ідентифікаційні позначення номера двигуна 

досліджуваного автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 

Якщо так, то яким способом та який першопочатковий зміст номера двигуна 

досліджуваного автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 

Назва послуги - проведення судової експертизи траснпортного засобу в 

цивільних та господарських справах 

- проведення експертного криміналістичного дослідження 

транспортного засобу на замовлення 

Підвид експертизи ТРАСОЛОГІЧНА, 

ТЕХНІЧНА ЕКСПЕРТИЗА ДОКУМЕНТІВ 

Вид експертизи Криміналістична 

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 відділу Відділ авоттехнічних досліджень та криміналістичного 

дослідження транспортних засобів 

Контактна особа Завідувач сектору криміналістичного   

дослідження транспортних засобів і   

реєстраційних документів, що їх супроводжують   

Єфімов Сергій Володимирович 

№ сл. телефона 0382-784646, 0382-784648 

Адреса вул. Молодіжна, 12 м. Хмельницький, 29000 

Режим роботи Пн - Чт, 09:00-18:00, Пт, 09:00-16:45
 

обідня перерва 12:45-13:30 



У тих випадках, коли є дані про можливість зміни ідентифікаційного номера 

кузова (шасі, двигуна, тощо) ТЗ в умовах спеціально уповноваженого ремонтного 

підприємства, вирішуються питання: 

4. Яким способом нанесені ідентифікаційні позначення номера об’єкта 

дослідження (кузова, шасі, двигуна тощо)? 

5. Чи відповідає спосіб нанесення ідентифікаційних позначень номера об’єкта 

дослідження (кузова, шасі, двигуна тощо) способу, який застосовується при виконанні 

ремонтних робіт на спеціально уповноважених ремонтних підприємствах?  

Питання стосовно реєстраційних документів, що супроводжують транспортні 

засоби, вирішуються в порядку, визначеному «Технічною експертизою документів». 

6. Чи відповідають бланки наданих на дослідження реєстраційних  

документів, бланкам, які є в офіційному обігу? Чи вносились зміни в реквізити  наданих 

на дослідження реєстраційних документів?   

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 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 грн. (з урахуванням ПДВ):   

Транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та   

країн СНГ або окремих агрегатів:   
 

Пункт 

згідно 

постанови 

724 

Код 

послуги 

Найменування послуги %  від 

прожитко

вого 

мінімуму 

Сума 

без 

ПДВ 

ПДВ Всього 

з ПДВ 

36  Експертне дослідження 

транспортного засобу і 

реєстраційних документів на 

транспортний засіб із видачею 

висновку експертного 

дослідження на бланку установи 

для транспортних засобів усіх 

категорій вітчизняного 

виробництва та країн - учасниць 

СНД або окремих агрегатів 

8,2 203,44 40,69 244,13 

36 1500120 Експертне дослідження 

транспортного засобу і 

реєстраційних документів на 

транспортний засіб із видачею 

висновку експертного 

дослідження на бланку установи 

для транспортних засобів усіх 

категорій іноземного виробництва 

або окремих агрегатів 

10,2 253,06 50,61 303,67 

36 1500121 Експертне дослідження 

транспортного засобу і 

реєстраційних документів на 

транспортний засіб із видачею 

висновку експертного 

дослідження на бланку установи 

для мопедів або їх окремих 

агрегаті 

5,5  136,46 27,29 163,75 



36 1500147 Нанесення спеціальних 

індивідуальних та дублюючих 

індентифікаційних номерів 

транспортних засобів 

300  7443 1488,

6 

8931,6 

 

 

Розрахунковий рахунок Хмельницького НДЕКЦ МВС України   
 

 

 

 

 

 

Підстава проведення експертизи:   

постанова (ухвала) суду (слідчого) 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   
 

 

Одержувач    Хмельницький НДЕКЦ МВС України    

Код ЄДРПОУ    25575309    

Розрахунковий рахунок    UA688201720313211002201017246    

МФО    820172    

Банк одержувача    Держказначейська служба України м. Київ    



 

 

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 Вас провести криміналістичне дослідження мого транспортного  

засобу. У ході дослідження прошу відповісти на такі питання:    

1.Чи піддавались зміні ідентифікаційні позначення номера кузова досліджуваного 

автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 

Якщо так, то яким способом та який першопочатковий зміст номера кузова 

досліджуваного автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 

2.Чи піддавались зміні ідентифікаційні позначення номера двигуна 

досліджуваного автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 

Якщо так, то яким способом та який першопочатковий зміст номера двигуна 

досліджуваного автомобіля марки «Audi» моделі «80», д.н.з. АА 7777 АА? 
3.Чи відповідають бланки наданих на дослідження реєстраційних  документів, 

бланкам, які є в офіційному обігу? Чи вносились зміни в реквізити  наданих на дослідження 

реєстраційних документів?   

Оплату послуги гарантую.    

/підпис/  І.П. Іванов   

___________.20___  
 


