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
Технічна експертиза документів
2.1 «Дослідження реквізитів документів»
2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів
виготовлення документів»
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. Грошові знаки, які знаходяться чи знаходились в офіційному обігу;
2. Документи, що засвідчують особу, подію, освіту, трудовий стаж
(паспорт; свідоцтва про народження, одруження і розірвання шлюбу, переміну
прізвища, імені, по батькові; трудова книжка та вкладиш до неї, посвідчення
водія, службові, військові, ветеранів, інвалідів; дипломи про освіту, присвоєння
звання; пенсійна книжка; пенсійні листки; листки тимчасової непрацездатності
тощо);
3. Проїзні документи (квитки на проїзд залізничним, морським, річковим,
повітряним і міським транспортом; документи на перевезення вантажів тощо);
4. Знаки поштової оплати (поштові марки, конверти з марками, листівки з
марками тощо);
5. Документи, що обслуговують грошовий обіг (книжки ощадні, чекові,
депозитні; чеки грошові, майнові, розрахункові; бланки фінансування,
страхування; акредитиви; марки податкові, митні, акцизні; доручення на видачу
коштів, пенсій, майна; сертифікати якості, на право вивезення та ввезення,
поліси страхування; ліцензії тощо);
6. Білети тиражних та миттєвих лотерей;
7. Цінні папери (акції, облігації, казначейські зобов’язання, ощадні
сертифікати, приватизаційні папери, векселя тощо);

8. Інші документи та цінні папери, передбачені чинним законодавством;
9. Слідоутворюючі поверхні засобів письма та інших технічних засобів
(друкарських форм, печаток, штампів тощо), за допомогою яких
виготовляються документи та їх реквізити на певних матеріальних носіях;
10. Зміст документів (текст, підписи, відбитки печаток, штампів тощо).
Типові питання:
1. Чи вносились у текст документа зміни? Якщо вносилися, то яким
чином (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст
первинного тексту?
2. Чи була замінена в документі фотокартка?
3. Чи замінювалась у документі (договорі, зошиті, книзі, медичній картці
тощо) аркуші?
4. Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного
тощо) тексту?
5. Який зміст знебарвленого тексту?
6. Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то
який саме?
7. Писальним прикладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи)
у наданому документі?
8. Яким чином виконаний підпис від імені громадянина Н., текст
документа (за допомогою технічних засобів чи пишучим приладом)?
9. У якій послідовності виконувались реквізити даного документа
(підпис, відтиск печатки тощо)?
10. Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою
комп’ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?
11. Чи використані для створення змонтованого документа документи,
вилучені у гр. Н.?
12. Який спосіб (способи) друку використано під час виготовлення даного
документа?
13. Чи відповідає даний цінний папір (грошова купюра, облігація,
лотерейний білет тощо) за своїми характеристиками аналогічним цінним
паперам країни виробника?
14. Яким способом нанесений відбиток печатки (штампа, факсиміле)?
15. Чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в даному
документі наданою печаткою (штампом, факсиміле)?
16. Чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в наданому
документі печаткою (штампом, факсиміле), експериментальні та вільні зразки
відбитків якої надані для порівняльного дослідження?
17. Чи нанесено відбиток печатки (штампа, факсиміле) в наданих
документах однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?
18. Який тип принтера, на якому виготовлений текст?
19. Чи виготовлено наданий документ на принтері, зразки роздрукованих
текстів якого надані для порівняльного дослідження?

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
375,20
1406,40
5640,00

Вартість з ПДВ
450,24
1687,68
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 технічне дослідження документів, а саме касового
ордеру № 00001 від 01.01.2017 у ході якого відповісти на такі питання:
1. Яким способом нанесено зображення відбитку круглої печатки ПП
«Петров І.П.» в графі «Отримав»: касового ордеру № 00001 від 01.01.2017?
2. Чи нанесено відбиток круглої печатки ПП «Петров І.П.» в графі
«Отримав:» касового ордеру № 00001 від 01.01.2017, кліше печатки ПП
«Петров І.П.» експериментальні та вільні зразки відбитків якої надані для
порівняльного дослідження?
Оплату послуги гарантую.
Додаток: об’єкт дослідження (касовий ордер № 00001 від 01.01.2017);
вільні зразки відбитку печатки ПП «Петров І.П.» в (перелік документів, які
надаються); експериментальні зразки відбитку печатки ПП «Петров І.П.» – на
10 аркушах.
/підпис/
___________.20__

І.І. Іванов

