ОДЕСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКСПЕРТНОКРИМІНАЛІСТИЧНИЙ ЦЕНТР МВС УКРАЇНИ
ФОРМУЛЯР ПОСЛУГИ
Назва послуги:

проведення судової експертизи в цивільних та
господарських справах проведення
досліджень на замовлення

Вид експертизи

10. Інженерно-технічна.

Підвид експертизи:

10.1 Дослідження обставин дорожньотранспортної пригоди

Назва профільного сектору сектор автотехнічних досліджень
Контактна особа

завідувач сектору –
Шевчук Олег Валентинович

№ службового телефона

(048) 737-47-48

Адреса

вул. Прохоровська 35, м. Одеса, 65005

Режим роботи

Пн - Чт, 09:00-18:00, Пт, 09:00-16:45
обідня перерва 12:45-13:30

Обʼєкти експертизи/дослідження:
1. Постанова (ухвала) суду/заява з вихідними даними на проведення
експертизи/дослідження;
2. Матеріали справи, або їх завірені копії.
Типові питання:
як в даній дорожній обстановці повинен був діяти водій
транспортного засобу відповідно до вимог Правил дорожнього руху України?
чи мав водій транспортного засобу технічну можливість попередити
настання даної події шляхом дотримання вимог Правил дорожнього руху
України?
чиї дії з технічної точки зору перебувають у причинно-наслідковому
зв’язку із подією зазначеної дорожньо-транспортної пригоди?
При проведенні експертизи/дослідження можуть бути вирішені інші питання за
цим напрямком дослідження.

Вартість проведення експертизи/дослідження:
проста складність

562,8 грн. (без ПДВ)

675,36 грн. (з ПДВ)

середня складність

1758 грн. (без ПДВ)

2109,6 грн. (з ПДВ)

складна

6345 грн. (без ПДВ)

7614 грн. (з ПДВ)

Підстава проведення експертизи: постанова (ухвала) суду в цивільних та
господарських справах
Підстава 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:

1. Постанова (ухвала) суду/типова заява на
проведення експертизи/дослідження з вихідними
даними для проведення експертизи/дослідження.
2. Матеріали справи, або їх завірені копії.

Додаток 1
Сектор автотехнічних досліджень
Директорові Одеського НДЕКЦ
МВС України
Костіну О.Ю.
Іванова Івана Івановича, місце
реєстрації: вул. Прохоровська 1,
м. Одеса, 65005, проживаю
(зазначити фактичне місце
проживання)
моб. тел. 0 (67) 777-77-77,
дом. тел. 0 (67) 222-22-22

ЗАЯВА
(Викладаються в стислій формі обставини скоєння дорожньотранспортної пригоди та причина необхідності застосування спеціальних
знань)…
Прошу провести дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди,
у ході якого відповісти на такі питання:
як в даній дорожній обстановці повинен був діяти водій
транспортного засобу згідно вимог «Правил дорожнього руху України»?
чи мав водій транспортного засобу технічну можливість попередити
настання даної події шляхом виконання вимог «Правил дорожнього руху
України» з моменту виникнення небезпеки (перешкоди) для руху?
чиї дії з технічної точки зору перебувають у причинно-наслідковому
зв’язку із подією зазначеної дорожньо-транспортної пригоди?
Для проведення дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди
надаю експертам наступні вихідні дані:
(необхідно, зокрема, вказувати: тип покриття дороги (асфальт, ґрунтова
тощо), його стан (сухе, мокре, ожеледиця та ін.), ширину проїзної частини,
наявність і величину ухилів, наявність дорожніх знаків і розміток у районі ДТП,
технічний стан ТЗ та їх завантаженість; видимість і оглядовість дороги з
місця водія, а в умовах обмеженої видимості - ще й видимість перешкоди;
розташування ТЗ по ширині дороги, швидкість їх руху (швидкість руху
вказується, якщо немає сліду гальмування); момент виникнення небезпеки для
руху; чи застосовував водій термінове гальмування і якщо застосовував, то яка
довжина сліду гальмування до задніх коліс автомобіля (якщо сліди розташовані
на ділянках дороги з різним покриттям, наприклад на проїзній частині й узбіччі,

потрібно зазначити довжину сліду окремо на кожній з ділянок); якщо ТЗ після
залишення сліду гальмування до його остаточної зупинки рухався накатом, то
яку відстань він пройшов у цьому стані) та інші дані що стосуються вирішення
поставлених питань.)
Додатково надаються для ознайомлення наступні матеріали, що
стосуються справи:
1.
2.
Попереджений про те, що висновок експертного дослідження буде
виданий мені тільки після відшкодування витрат на його проведення.
Несу особисту відповідальність за надані на експертне дослідження
об’єкти та комплекс вихідних даних. /підпис/ І.І. Іванов __.________.20__
Оплату послуги гарантую.
/підпис/
__.________.201_

І.І. Іванов

