МВС УКРАЇНИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ
ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР
ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ
Назва послуги
Вид експертизи
Експертна
спеціальність
(індекс)
Назва профільного
відділу
Контактна особа
Робочий телефон
Адреса
Режим роботи

- проведення судової експертизи в цивільних та
господарських справах
- проведення дослідження на замовлення
Комп’ютерно-технічна
10.9 «Дослідження комп’ютерної техніки та
програмних продуктів»
Відділ досліджень у сфері інформаційних технологій
Завідувач сектору комп’ютерно-технічних досліджень
– Парінов Роман Миколайович
(06453) 62-5-03
м. Рубіжне, вул. Визволителів, 22, 93000
(пн-чт) 09:00-18:00, (пт) 09:00-16:45
Обідня перерва: 12:45-13:30

Об’єкти експертизи/дослідження:
1.Носії даних:
- накопичувачі на жорстких дисках (HDD 3,5", 2,5", 1,8") з інтерфейсами SATA,
PATA, SAS
- твердотілі накопичувачі (SSD)
- флеш-пам’ять (USB-флеш / карти SD, miniSD, microSD, CF,
- xD-Picture, SM, MS) - оптичні диски CD, DVD
2. Комп’ютери:
- системні блоки ПК
- моноблоки
- лептопи (ноутбуки, нетбуки)
- планшетні ПК (у тому числі iPad)
- кишенькові ПК (у тому числі Blackberry)
3. Мобільні телефони
4. Відеореєстратори
5. Цифрові диктофони, відеокамери, фотоапарати
Типові питання:
1. Чи зберігаються на носії даних ноутбука ознаки видалення файлів
(графічних, текстових, відео, аудіо)? Якщо так, то чи можливо їх відновити?

2. Чи зберігаються на носії даних системного блока ПК текстові файли (у
тому числі й видалені), що містять ключові послідовності: «перше слово»,
«друга фраза», «номер»?
3. Чи зберігається на носії даних відеореєстратора відеозаписи датовані
періодом з 18:00 03.03.2013 по 20 04.03.2016? Якщо так, прошу записати їх на
оптичний диск.
4. Чи можливо відновити графічні файли на флеш-карті, які створені із
використанням фотоапарата 25-30.03.2016 та видалені користувачем? Якщо так,
прошу відновити та записати на оптичний диск.
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:
Складність експертизи
простої складності
середньої складності
складні

Вартість без ПДВ
2814,00
7032,00
16920,00

Вартість з ПДВ
3376,80
8438,40
20304,00

Банківські реквізити:
Луганський НДЕКЦ МВС України
ЄДРПОУ: 25574305
Банк: ГУДКСУ Луганської обл.
МФО: 820172
р/р 31258220117798
Підстава для проведення експертизи: постанова (ухвала) суду в цивільних та
господарських справах
Підстава для 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 дослідженн

Директору Луганського
НДЕКЦ МВС України
Семеніхіну М.В.
Іванова Івана Івановича,
місце реєстрації: 93000,
м. Рубіжне, вул. Менделєєва,1,
проживаю за місцем реєстрації
моб. тел. (066) 555-44-33
дом. тел. (06453) 33-22-1
ЗАЯВА
Прошу провести комп’ютерно-технічне дослідження носія даних
системного блока ПК, який належить мені на праві власності, у ході якого
відповісти на такі питання: 1. Чи зберігаються на носії даних системного блока
ПК ознаки роботи в період часу з 14:00 18.08.2015 до 17:30 18.08.2015? Якщо
так, то які? 2. Чи зберігаються на носії даних системного блока ПК ознаки
видалення файлів формату JPG в період часу з 14:00 18.08.2015 до 17:30
18.08.2015? Якщо так, то чи можливо відновити видалені файли? Якщо так,
прошу записати їх на оптичний диск.
Оплату послуги гарантує.
Додаток: об’єкт дослідження (системний блок ПК).
/підпис/
___________.20__

І.І. Іванов

