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
Товарознавча
12.1 «Визначення вартості машин, обладнання,
сировини та споживчих товарів»
Відділ товарознавчих досліджень та оціночної
діяльності
Заступник завідувача відділу товарознавчих
досліджень та оціночної діяльності – Манаєнко
Тетяна Володимирівна
(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. Товари народного споживання: вироби текстильної галантереї,
тканини, ткацькі вироби, одяг та білизна, взуття, вироби з натурального хутра
та головні убори, швейні вироби з натуральної шкіри, радіоелектронна
апаратура (крім карток пам’яті до мобільного телефону, цифрового
фотоапарату, флеш-карток, модемів), фото- та кіноапаратура, предмети оптики,
музичні товари, товари для спорту та туризму, велосипеди, мопеди з робочим
об’ємом двигуна менше 50 куб см., меблі, килими та килимові вироби,
електроосвітлювальні прилади, електроприлади, газові та електричні плити,
швейні, в’язальні та друкарські машини, телефонні апарати, предмети для
сервіровки та обслуговування столу, годинники, ювелірні вироби, санітарнотехнічне устаткування, предмети домашнього господарства та використання,
шкіргалантерейні вироби, книги та журнали тощо.
2. Машини та обладнання: металообробне для заводів різного профілю,
верстати, автомати й автоматичні лінії різні, металургійне, підйомнотранспортне, устаткування для підземних і відкритих розробок корисних
копалин, машини й устаткування для буріння шпар і геологорозвідки,
устаткування для нафтопереробної промисловості, устаткування для різних
видів легкої та важкої промисловості, устаткування холодильне і для
кондиціонування повітря, арматура промислова, трубопроводи, комунальне,
торгове і протипожежне устаткування, сільськогосподарське устаткування,

радіотехнічні пристрої, робототехніка, електронно-обчислювальні машини і
комплекси та інше.
Типові питання:
1. Які найменування, призначення та групова належність наданих на
дослідження виробів?
2. Які видимі дефекти наявні у наданих об’єктах дослідження?
3. Який товарний стан виробу за органолептичними показниками?
4. Яка ринкова вартість об’єкта дослідження (з вказанням переліку
об’єктів) на момент проведення експертизи (дослідження або на дату)?
5. Чи могли надані на дослідження об’єкти бути складовими одного
комплекту?
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
1031,80
2637,00
6345,00

Вартість з ПДВ
1238,16
3164,40
7614,00

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 товарознавче дослідження визначення вартості (оцінка)
машин, обладнання, сировини та споживчих товарів , у ході якого відповісти на
такі питання:
1) Які найменування, призначення та групова належність наданих на
дослідження виробів?
2) Які дефекти наявні у наданих об’єктах дослідження?
3) Яка ринкова вартість об’єкта дослідження на момент проведення
дослідження (на дату)?
Оплату послуги гарантую.
Додаток: виріб в упаковці, документи на __ арк.
/підпис/
___________.20__

І.І. Іванов

