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
Інженерно-транспортна
10.4 «Транспортно-трасологічні дослідження»
Відділ автотехнічних досліджень та
криміналістичного дослідження транспортних засобів
Завідувач сектору автотехнічних досліджень –
Носенко Олександр 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. Транспортні засоби;
2. Матеріали справи, або їх завірені копії.
Типові питання:
1. В якому взаємному положенні та під яким кутом відбувся первинний
контакт транспортних засобів?
2. Як розташовувались транспортні засоби відносно меж проїзної частини
в момент первинного контактування?
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
2110,50
5274,00
9517,50

Вартість з ПДВ
2532,60
6328,80
11421,00

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 транспортно-трасологічне дослідження, у ході якого
відповісти на такі питання:
1) В якому взаємному положенні та під яким кутом відбувся первинний
контакт транспортних засобів?
2) Як розташовувались транспортні засоби відносно меж проїзної частини
в момент первинного контактування?
Оплату послуги гарантую.
/підпис/
___________.20__

І.І. Іванов

