
Криміналістичне дослідження 
транспортних засобів (КДТЗ) і реєстраційних 

документів, що їх супроводжують 
 

Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів 

на транспортний засіб (інших документів, які є підставою для реєстрації 

транспортного засобу) проводиться за заявою власника або уповноважена ним 

особа з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів 

транспортного засобу і реєстраційних документів. Експертне дослідження 

проводиться фахівцями експертної служби МВС, які мають присвоєну в 

установленому Законом України  “ Про судову експертизу” порядку 

кваліфікацію судового експерта з правом проведення досліджень за 

відповідними експертними спеціальностями. За результатами дослідження 

складається висновок експертного дослідження, який видається замовнику                   

з послідуючим додаванням до документів, що подаються для державної 

реєстрації. 

До основних завдань криміналістичного дослідження транспортних 

засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують належить 

дослідження транспортних засобів, які маркуються згідно з вимогами 

міжнародних та національних стандартів України, що регламентують 

структуру, розміщення, нанесення ідентифікаційних позначень транспортних 

засобів з метою їх ідентифікації, а також відповідності бланку наданого на 

дослідження документа бланкам, які знаходяться в офіційному обігу. 

 
 

 

Орієнтовний перелік вирішуємих питань: 

 

• Чи змінювалися ідентифікаційні номери транспортного засобу, 

наданого на дослідження? 

• Чи відповідає бланк наданого на дослідження документа бланкам які 

знаходяться в офіційному обігу? 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12


Транспортно-товарознавче дослідження 
 

До числа основних завдань транспортно-товарознавчої експертизи 

належать визначення ринкової вартості колісних транспортних засобів,  

визначення робочого об’єму двигуна, модельного та календарного року 

виготовлення  транспортного засобу. 

 

Орієнтовний перелік вирішуємих питань: 

• Який робочий об’єм двигуна транспортного засобу, наданого 

на дослідження? 

• Який календарний рік випуску транспортного засобу, наданого 

на дослідження? 

• Яка ринкова вартість транспортного засобу? 

 

Працівники сектору криміналістичного дослідження транспортних 

засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують Івано-Франківського  

НДЕКЦ дислокуються та проводять експертні дослідження транспортних 

засобів і реєстраційних документів, що їх супроводжують в   територіальних 

сервісних центри МВС (далі ТСЦ), а саме: 

 

Територіальний 

сервісний центр 
Адреса Розпорядок роботи 

ТСЦ №2641 
м. Івано-Франківськ,  

вул. Є. Коновальця, 433 

 

 

вт-пт:      9:00-18:00 

сб:           9:00-16:45 

нд, пн: вихідний 

ТСЦ №2642 
м. Калуш,  

вул. Грушевського, 104 

ТСЦ №2643 
м. Коломия,  

вул. Симоненка, 2 

ТСЦ №2644 
м. Снятин,  

вул. Воєводи Коснятина, 60 

 

 

 

emailto:%D0%B2%D1%82-%D0%BF%D1%82:%209:00-18:00
emailto:%D1%81%D0%B1:%209:00-16:45
emailto:%D0%BD%D0%B4,%20%D0%BF%D0%BD:%20%D0%B2%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 

Вартість платних послуг, які надаються  

експертами  Івано-Франківського НДЕКЦ МВС                     

у ТСЦ МВС області 
(встановлюється відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 р. 

№1098 « Про деякі питання надання підрозділами Міністерства внутрішніх справ, 

Національної поліції та Державної міграційної служби платних послуг») 

 
Код 

послуги 

 

Найменування платних послуг  Вартіст

ь без 

ПДВ, 

грн 

ПДВ, 

грн 

Вартість 

з ПДВ, 

грн 

1500119 Експертне дослідження 

транспортного засобу  і реєстраційних 

документів на транспортний засіб із 

видачею висновку експертного 

дослідження на бланку установи для 

транспортних засобів усіх категорій 

вітчизняного виробництва та країн- 

учасниць СНД або окремих агрегатів 

8,2 % від 

прожитко-

вого 

мінімуму 

203,44 40,69 244,13 

1500120 Експертне дослідження 

транспортного засобу  і реєстраційних 

документів на транспортний засіб із 

видачею висновку експертного 

дослідження на бланку установи для 

транспортних засобів усіх категорій 

іноземного виробництва або окремих 

агрегатів 

10,2 % від 

прожитко-

вого 

мінімуму 

253,06 50,61 303,67 

1500121 Експертне дослідження 

транспортного засобу  і реєстраційних 

документів на транспортний засіб із 

видачею висновку експертного 

дослідження на бланку установи для 

мопедів або ії окремих агрегатів 

5,5 % від 

прожитко-

вого 

мінімуму 

136,46 27,29 163,75 

1500223 Експертне транспортно-товарознавче 

дослідження з визначення об’єму 

двигуна та (або) визначення року 

виготовлення колісного 

транспортного засобу із видачею 

висновку експертного дослідження на 

бланку установи 

½ 

експерто-

години 

94,39 18,88 113,27 

1500224 Експертне транспортно-товарознавче 

дослідження з визначення ринкової 

вартості колісного транспортного 

засобу із видачею висновку 

експертного дослідження на бланку 

установи 

Експерто-

година 

188,78 37,76 226,54 

 

 



РЕКВІЗИТИ: 

Одержувач: Івано-Франківський НДЕКЦ МВС України; 

Розрахунковий рахунок: UA888201720313271002201009618; 

Код ЄДРПОУ: 25574765; 

Банк одержувача: Держказначейська служба України, м.Київ  

Код банку: 820172; 

Призначення платежу:  (код послуги), в т.ч. ПДВ, грн.___ коп.___. 

 

 

Перед проведенням  дослідження транспортних засобів (КДТЗ) та 

документів, що їх супроводжують власник транспортного засобу або 

уповноважена ним особа попереджається: 

– про необхідність надання  транспортного засобу у чистому вигляді; 

забезпеченні  чистоти номерних майданчиків та вільного доступу до тильного 

боку майданчика з ідентифікаційним номером кузова; у разі необхідності 

забезпеченні проведення демонтажу вузлів та агрегатів автомобіля, двигуна, 

навісного обладнання тощо, з метою можливості ідентифікації номерних 

позначень складових частин транспортного засобу; здійсненні оплати за надані 

послуги; 

– про можливе внесення необхідних для проведення дослідження змін 

у лакофарбове покриття автомобіля та затримання транспортного засобу, 

вилучення документів до встановлення обставин у випадку виявлення ознак 

фальсифікації. 

– надає згоду на обробку та зберігання моїх персональних даних 

відповідно до Закону України ,,Про захист персональних даних ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директорові Івано-Франківського НДЕКЦ  

                                   МВС України 

  ____________________________                                                                                  

(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

 

адреса ____________________________ 

                                                                                               

_____________________________ 

                                                                                                                                 

тел. _____________________________ 

 

Ідент. код.________________________ 

 

 

ЗАЯВА 

 Прошу провести*: 

□ дослідження транспортного засобу і документів, що його супроводжують (комплексне); 

□ дослідження транспортно-товарознавче. 

 

у ході якого відповісти на питання*: 

• чи змінювалися ідентифікаційні номери транспортного засобу, наданого на дослідження? 

• чи відповідає бланк наданого на дослідження документа бланкам які знаходяться в офіційному обігу? 

• який робочий об’єм двигуна транспортного засобу, наданого на дослідження? 

• який рік виготовлення  транспортного засобу, наданого на дослідження? 

 * Зробіть позначку «плюс» (+) або іншу в квадраті навпроти послуги про надання якої Ви звертаєтесь 

із заявою. 

  Інформація про об’єкт дослідження: 

Марка __________________________ , модель ____________________________________ , 

колір _____________ ,Рік випуску __________ , номерні знаки (транзитні) ______________,  

Номер кузова __________________________________________________________________,  

номер шасі_____________________________________________________________________, 

Номер двигуна _________________________________________________________________,  

документи, які підтверджують право власності 

______________________________________________________________________________ 

 (свідоцтво про реєстрацію, посвідчення митниці тощо – указати дату видачі, серію, номер документа) 

Зобов’язуюсь: 

- надати транспортний засіб на дослідження в чистому вигляді; 

- забезпечити чистоту номерних майданчиків (ідентифікаційного номера кузова, шасі, рами, двигуна) 

та вільний доступ до тильного боку майданчика з ідентифікаційним номером кузова (шасі); 

- здійснити оплату за надані послуги. 

Попереджений про те, що: 

- можливе внесення необхідних для проведення дослідження змін у лакофарбове покриття автомобіля. 

 Надаю згоду на використання моїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

 

____ . ______________________ 20___                                                            ______________ 

 

 

 


