
МВС УКРАЇНИ 

ЛУГАНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ЕКСПЕРТНО-КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР 

Назва послуги - проведення судової експертизи в цивільних та 

господарських справах 

- проведення дослідження на замовлення 

Вид експертизи Трасологічна, технічна експертиза документів 

Експертна 

спеціальність 

(індекс) 

4.3 «Криміналістичне дослідження транспортних 

засобів» 

4.4 «Дослідження ідентифікаційних номерів та 

рельєфних знаків» 

2.1 «Дослідження реквізитів документів» 

2.3 «Дослідження друкарських форм та інших засобів 

виготовлення документів» 

Назва профільного 

відділу 

Відділ автотехнічних досліджень та криміналістичного 

дослідження транспортних засобів 
Контактна особа Завідувач сектору криміналістичного дослідження 

транспортних засобів і реєстраційних документів, що їх 

супроводжують - Зінченко Олексій Петрович 

Робочий телефон (06453) 62-5-03 

Адреса м. Рубіжне, вул. Визволителів, 22, 93000 

Режим роботи 
(пн-чт) 09:00-18:00, (пт) 09:00-16:45 
 Обідня перерва: 12:45-13:30 

ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ 

Об’єкти експертизи/дослідження: 

1. Транспортні засоби та їх окремі агрегати; 
2. Реєстраційні документи транспортних засобів. 

Типові питання: 

1. Чи підлягали зміні номери агрегатів наданого на дослідження 
транспортного засобу? Якщо так, то якими були первинні номери агрегатів? 

2. Чи відповідають бланки наданих на дослідження реєстраційних 
документів, бланкам, які є в офіційному обігу? Чи вносились зміни в реквізити 
наданих на дослідження реєстраційних документів? 

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: 

Транспортних засобів усіх категорій вітчизняного виробництва та країн 

СНГ або окремих агрегатів: 

Складність експертизи Вартість без ПДВ Вартість з ПДВ 

простої складності 126,63 151,96 

середньої складності 597,72 717,26 

складні 1353,60 1624,32 

Транспортних засобів усіх категорій іноземного виробництва або окремих 

агрегатів: 

Складність експертизи Вартість без ПДВ Вартість з ПДВ 

простої складності 164,15 196,98 

середньої складності 908,30 1089,96 

складні 2044,50 2453,40 

Мопедів, або їх окремих агрегатів: 

Складність експертизи Вартість без ПДВ Вартість з ПДВ 

простої складності 32,83 39,40 

середньої складності 58,60 70,32 

складні 141,00 169,20 

Банківські реквізити: 

Луганський НДЕКЦ МВС ЄДРПОУ:    

25574305 ДКСУ-Банк  

МФО: 820172  

р/р UA288201720313281001201017798 

 

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) 


