ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Перелік видів судових експертиз, що входять до спеціальних знань судових
експертів лабораторії дослідження матеріалів, речовин і виробів
Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС
України. Питання, які підлягають вирішенню
Лабораторією дослідження матеріалів, речовин і виробів Київського
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України
виконуються види судових експертиз за наступними експертними
спеціальностями:
І. Клас судової експертизи «Криміналістична експертиза»
1. Вид судової експертизи «Експертиза матеріалів, речовин і виробів»
1.1. Експертна спеціальність (індекс):
1.1.1. Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить (8.1)
1.1.2. Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них (8.3)
1.1.3. Дослідження нафтопродуктів і пально-мастильних матеріалів (8.4)
1.1.4. Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх
аналогів та прекурсорів (8.6)
1.1.5. Дослідження спиртовмісних сумішей (8.7)
1.1.6. Дослідження металів і сплавів (8.9)
1.1.7. Дослідження речовин хімічних виробництва та спеціальних
хімічних речовин (8.11)
1.1.8. Дослідження харчових продуктів (8.12)
1.1.9. Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин (8.13)
2. Вид судової експертизи «Вибухотехнічна експертиза»
2.1. Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу (5.1)
ЛАБОРАТОРІЯ ДОСЛІДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ, РЕЧОВИН І
ВИРОБІВ
Клас судової експертизи «Криміналістична експертиза»
Вид судової експертизи «Експертиза матеріалів, речовин і виробів»
1. Експертна спеціальність 8.1* «Дослідження лакофарбових матеріалів
і покрить»
Чи мають спільну родову (групову) належність об’єкти експертизи,
вилучені на місці пригоди, та об’єкти експертизи, вилучені з автомобіля «…»?
Чи відповідає лакофарбове покриття автомобіля, відібране на номерній
панелі кузова з лакофарбовим покриттям інших частин кузова даного
автомобіля?
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Чи перефарбовувався автомобіль марки «…»? Якщо так, то який його
первинний колір?
*- тут і далі за текстом - індекс експертної спеціальності
2. Експерта спеціальність 8.3. «Дослідження волокнистих матеріалів і
виробів з них»
Чи є на предметі-носії (зазначається, на якому саме) сторонні волокнанашарування (мікрочастинки волокон), яка їх природа?
Чи є на одязі (зазначається предмет одягу, кому він належить) волокнанашарування спільної родової (групової) належності з волокнами, з яких
виготовлена тканина іншого одягу (зазначається її назва, кому вона належить)?
Чи є клаптик тканини, знайдений на місці події, частиною даного
предмета одягу?
Чи є в піднігтьових зрізах даної особи мікрочастинки волокон спільної
родової (групової) належності з волокнами, з яких виготовлена тканина даного
предмета одягу?
3. Експертна спеціальність 8.4 «Дослідження нафтопродуктів i пальномастильних матеріалів»
Чи відповідають подані нафтопродукти (ДСТУ),ТУ?
Яка марка та вид даних нафтопродуктів або ПММ?
Чи є на поданих об’єктах залишки нафтопродуктів або ПММ? Якщо так,
то чи можливо встановити їх вид та назву?
4. Експертна спеціальність 8.6 «Дослідження наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів»
Чи є подана на експертизу речовина (рідина) наркотичним засобом? Якщо
так, то до якого виду відноситься? Яка його маса в перерахунку на суху
речовину?
Чи є подана на експертизу речовина (рідина) психотропною речовиною?
Якщо так, то до якого виду відноситься? Яка її маса в перерахунку на суху
речовину?
Чи є подана на експертизу речовина прекурсором? Якщо так, то до якого
виду відноситься і яка його маса (об’єм)?
Чи є на представленому на експертизу посуді (предметах) сліди
наркотичного засобу? Якщо так, то якого саме?
Посіви:
Чи є представленні на експертизу рослини нарковмісними? Якщо так, то
до якого виду відносяться?
Незаконного отримання (виготовлення) наркотичних засобів
(психотропних речовин):
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Чи містить подана на експертизу рідина та речовини психотропні речовини
(наркотичні засоби), якщо так, то до якої групи вони відносяться і яка їх маса в
перерахунку на суху речовину?
Чи містяться слідові кількості на представлених предметах (посуді)
залишки наркотичних та психотропних речовин, якщо так, то яких саме?
Чи можна віднести представленні предмети до обладнання, яке
використовувалось для виготовлення наркотичних засобів (психотропних
речовин)?
Чи можна за допомогою представленого здійснити технологічний процес
отримання (синтез) готового наркотичного засобу (психотропної речовини)?
5. Експертна спеціальність 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей»
Чи відповідає вино, горілка, коньяк тощо вимогам ДСТУ?
Чи є вилучена рідина спиртним напоєм домашнього виготовлення? Якщо
так, то яка його міцність?
Питання щодо загрози здоров’ю та життю людей у разі вживання
рідин не входить до спеціальних знань судових експертів Київського
науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
6. Експертна спеціальність 8.9 «Дослідження металів і сплавів»
Чи містять представленні на дослідження об’єкти золото (срібло, платину
тощо)? Якщо так, то який їх відсотковий вміст? Яка маса нетто представлених
на експертизу об’єктів?
Чи мають на представленому одязі сліди металів? Якщо так, то чи мають
вони спільну родову (групову) належність із металом, з якого виготовлений
пістолет (тощо), вилучений у гр….?
З якого металу сплаву виготовлені об’єкти, представленні на експертизу?
Чи має шматок металу, вилучений з місця пригоди, спільну родову
належність із частиною металу, поданого на експертизу?
Чи виготовлені подані об’єкти експертизи з одного металу?
7. Експертна спеціальність 8.11 «Дослідження речовин хімічних
виробництв та спеціальних хімічних речовин»
Чи маються на представлених грошових купюрах нашарування
спеціальних хімічних речовин? Якщо так, то який колір?
Чи є на представлених ватних тампонах із змивами з рук гр…..
нашарування спеціальних хімічних речовин? Якщо так, то який колір?
Чи мають спільну родову (групову) належність спеціальні хімічні
речовини, які знаходиться на грошових купюрах, із спеціальними хімічними
речовинами, які знаходяться на ватних тампонах із змивами з рук гр…..?
8. Експертна спеціальність 8.12 «Дослідження харчових продуктів»
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Чи відповідають представленні на експертизу об’єкти ДСТУ, ТУ? (для
проведення даної судової експертизи необхідно надавати ТУ виробника).
9. Експертна спеціальність 8.13 «Дослідження сильнодіючих і отруйних
речовин»
Чи є відносяться представленні на експертизу речовини до отруйних або
сильнодіючих лікарських засобів? Якщо так, то яка маса отруйних або
сильнодіючих лікарських засобів?
Чи містить речовина, яка знаходиться у балончику з написом «…»
речовини, що відносяться до речовин подразнюючої дії?
Вид судової експертизи «Вибухотехнічна експертиза»
10. Експертна спеціальність 5.1 «Дослідження вибухових речовин,
продуктів вибуху та пострілу»
1. Чи є в наданих на дослідження об’єктах вибухові речовини, якщо так,
то які саме?
2. Чи є на наданих на дослідження об’єктах продукти пострілу або
вибуху, якщо так, то які саме?
Київський НДЕКЦ МВС України

