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
Почеркознавча
1.1 «Дослідження почерку і підписів»
Відділ криміналістичних видів досліджень
Головний судовий експерт сектору технічних
досліджень документів та почерку – Толкачов
Володимир Григорович
(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. Рукописний текст;
2. Короткий рукописний запис;
3. Підпис.
Типові питання:
1. Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) певною особою?
2. Чи виконані декілька рукописних текстів (рукописних записів) однією
особою?
3. Чи виконано рукописний текст навмисно зміненим почерком?
4. Чи виконано рукописний текст у незвичних умовах під впливом
збиваючих фікторів (природних, штучних)?
5. Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст, у незвичайному
стані?
Експертизою вирішуються й інші формулювання 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
750,40
1875,20
5640,00

Вартість з ПДВ
900,48
2250,24
6768,00

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 дослідження

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 почеркознавче дослідження рукописного тексту, який
починається словами: «Заповіт ….» та закінчується словами «… Петров І.П.» та
підпису від імені гр. Петрова І.П. в заповіті від 01.01.2017 у ході якого
відповісти на такі питання:
1. Чи виконаний рукописний текст, який починається словами
«Заповіт …» та закінчується словами «… Петров І.П.» в заповіті від 01.01.2017,
гр. Петровим Іваном Петровичем або іншою особою?
2. Чи виконаний підпис від імені Петрова І.П. в заповіті від 01.01.2017,
самим гр. Петровим Іваном Петровичем або іншою особою?
Оплату послуги гарантую.
Додаток: об’єкт дослідження (заповіт від 01.01.2017); вільні зразки
підпису та почерку в (перелік документів, які надаються); експериментальні
зразки підпису та почерку – на 15 аркушах.
/підпис/
___________.20__

І.І. Іванов

