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:

10.4 Транспортно-трасологічні
дослідження

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. Транспортні засоби;
2. Матеріали справи, або їх завірені копії.
Типові питання:
якими частинами та під яким кутом відбувся первинний контакт
транспортних засобів?
який механізм зіткнення транспортних засобів?
як розташовувались транспортні засоби відносно проїзної частини
в момент первинного контактування (на якій смузі руху відбулося первинне
контактування транспортних засобів)?
При проведенні експертизи/дослідження можуть бути вирішені інші питання за
цим напрямком дослідження.

Вартість проведення експертизи/дослідження:
проста складність

2110,5 грн. (без ПДВ)

2532,6 грн. (з ПДВ)

середня складність

5274 грн. (без ПДВ)

6328,8 грн. (з ПДВ)

складна

9517,5 грн. (без ПДВ)

11421 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. Транспортні засоби.
3. 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 транспортно-трасологічне дослідження, у ході якого
відповісти на такі питання:
якими частинами та під яким кутом відбувся первинний контакт
транспортних засобів?
який механізм зіткнення транспортних засобів?
як розташовувались транспортні засоби відносно проїзної частини
в момент первинного контактування (на якій смузі руху відбулося первинне
контактування транспортних засобів)?
Попереджений про те, що висновок експертного дослідження буде виданий
мені тільки після відшкодування витрат на його проведення.
Дозволяю у разі необхідності під час проведення експертного дослідження
часткове чи повне знищення об’єкту (ів) дослідження або зміною його
властивостей.
Несу особисту відповідальність за надані на експертне дослідження об’єкти
та зразки.
Оплату послуги гарантую.
/підпис/
__.________.201_

І.І. Іванов

