
Вартість проведення експертизи/дослідження грн. (з урахуванням ПДВ): 

Дослідження транспортних засобів іноземного виробництва 
Код послуги 1500030 Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень, та 

оцінки на замовлення, а саме: 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі: транспортних засобів 

усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів: простої складності 

196,98 

Код послуги 1500031 Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та 

оцінки на замовлення, а саме: 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі: транспортних засобів 

усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів: середньої складності 

1089,96 

Код послуги 1500032 Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та 

оцінки на замовлення, а саме: 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі: транспортних засобів 

усіх категорій іноземного виробництва або окремих агрегатів: складні 

3066,75 

 

Дослідження транспортних засобів вітчизняного виробництва 
Код послуги 1500027 Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та 

оцінки на замовлення, а саме: 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують (комплексне),, у тому числі: транспортних засобів 

усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів:  

простої складності 

151,96 

Код послуги 1500028 Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та 

оцінки на замовлення, а саме: 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі: транспортних засобів 

усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів: 

середньої складності 

717,26 

Код послуги 1500029 Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та 

оцінки на . замовлення, а саме: 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі: транспортних засобів 

усіх категорій вітчизняного виробництва та країн СНД або окремих агрегатів: 

складні 

1624,32 

 

Дослідження транспортних засобів: мопеди (скутери) 
Код послуги 1500033 Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та 

оцінки на замовлення, а саме: 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі: мопедів або їх окремих 

агрегатів: простої складності 

39,40 

Код послуги 1500034 Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та 

оцінки на замовлення, а саме: 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі: мопедів або їх окремих 

агрегатів: середньої складності 

70,32 

Код послуги 1500035 Проведення судової експертизи в цивільних та господарських справах, досліджень та 

оцінки на замовлення, а саме: 8) експертиза, дослідження транспортних засобів і 

документів, що їх супроводжують (комплексне), у тому числі: мопедів або їх окремих 

агрегатів: складні 

169,20 

 

Розрахунковий рахунок Волинського НДЕКЦ МВС  
 

Одержувач Волинського НДЕКЦ МВС  

Код ЄДРПОУ 25574908 

Розрахунковий рахунок UA208201720313231001201004146 
Банк одержувача Держказначейська служба України м. Київ 

 

Підрозділи  Коди 

ТСЦ № 0741 м. Луцьк (45603, Луцький р-н,  

с. Струмівка, вул. Рівненська, 74) 
15 07 41 

ТСЦ № 0742 м. Ковель (45006, м. Ковель,  

вул. Володимирська, 133) 
15 07 42 

ТСЦ № 0743 м. Камінь-Каширський (44501,  

м. Камінь-Каширський, вул. Першого травня, 42) 
15 07 43 

ТСЦ № 0744 м. Нововолинськ (45407,                   

м. Нововолинськ, вул. Сокальська, 1 а) 
15 07 44 

 


