визначення вартості колісних транспортних
засобів та розміру збитку, завданого власнику
транспортного засобу (12.2)
Об’єкти експертизи/дослідження:
- колісні транспортні засоби;
Типові питання:
- Яка ринкова вартість колісного транспортного засобу?
- Який матеріальний збиток, завданий власнику в разі пошкодження колісного
транспортного засобу?
- Який рік виготовлення колісного транспортного засобу і його складників?
- Який тип, модель, версія, тип кузова колісного транспортного засобу? - Який
тип, потужність та робочий об'єм двигуна колісного транспортного засобу?

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

Директорові Одеського НДЕКЦ
МВС України
від___________________________________
( прізвище , ім’я, по батькові чи назва фірми )

адреса: _______________________________
______________________________________
тел.__________________________________

ЗАЯВА № ______
Прошу провести автотоварознавче дослідження, у ході якого відповісти на питання:
Ринкову вартість транспортного засобу, наданого на дослідження.
Робочий об’єм двигуна транспортного засобу, наданого на дослідження.
Календарну дату виготовлення транспортного засобу, наданого на дослідження.
Якій розмір збитку, завданого власнику транспортного засобу
Зробіть позначку ,,плюс” (+) або іншу в квадраті напроти послуги, про надання якої Ви звертаєтесь
із заявою.

Марка ____________ ____, модель ______________________, Колір _________________
рік випуску ______, номерні знаки (транзиті)_________________,
документи, які підтверджують право власності ____________________________________
________________________________________________________________________________
_____
(свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, довідка-рахунок, посвідчення митниці, тощо – указати дату видачі, серію, номер документа)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

НОМЕР
КУЗОВА
НОМЕР
ШАСІ
НОМЕР
ДВИГУНА

Зобов’язуюся:
– надати транспортний засіб на дослідження в чистому вигляді;
– забезпечити чистоту номерних майданчиків з ідентифікаційними номерами;
– у разі необхідності забезпечити проведення демонтажу двигуна, вузлів та
агрегатів, навісного обладнання тощо;
– здійснити оплату за надані послуги.
Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних ”.

______ .____________.2019
_______________________________
(підпис заявника)

Судовий експерт ________

