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ТОВ «Київський експертно-дослідний центр», починаючи з
06.07.2012 року, проводить як судові експертизи, призначені суддями в
цивільних, господарських справах, справах про адміністративні
правопорушення, так і судові експертизи на замовлення учасників у
цивільному, господарському та адміністративному процесах.

Крім того, експерти ТОВ «Київський експертно-дослідний центр»
виконують експертні дослідження на замовлення фізичних та юридичних
осіб, надають усні та(або) письмові консультації, що належать до
спеціальних знань фахівців у різних експертних галузях.
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Директор та засновник компанії

Галина Рильчук

Завдяки наполегливості та багаторічному стажу роботи з
людьми, організувала команду професіоналів, якими дуже
пишається.
Несе відповідальність за діяльність усієї компанії, приймає
ключові рішення, формує політику і є представником
компанії.
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Команда ТОВ «КЕДЦ»
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Фахівці нашого Центру мають необхідні свідоцтва
Міністерства юстиції України, що дають право на
виконання відповідних експертиз та експертних досліджень.

складається з висококваліфікованих фахівців з багаторічним досвідом роботи у
відповідних галузях експертних знань. У колективі КЕДЦ є кандидати наук, науковці
високого рівня, у тому числі й розробники методик, що входять до Реєстру методик
проведення судових експертиз.

Усі експертизи та експертні дослідження виконуються фахівцями Центру
якісно, об’єктивно, на високому методичному рівні, при неодмінному
дотриманні норм законодавства України, на підставі діючих методів та
методик у відповідних галузях експертних знань.



“
Наша місія, бачення та цінності
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Починаючи з 2012 року, ми динамічно зростаємо, щороку підтверджуючи значення висновку
експерта, як важливого інструменту правосуддя, необхідного для правильного вирішення справи
як на етапі розслідування, так і під час розгляду в суді.

Для нас важливо не тільки чого ми досягаємо, але і як. Щодня ми спілкуємось з десятками клієнтів та
експертів і приймаємо сотні рішень, які не є універсальними. Це приводить до результативності
Компанії та її стійкості в довгостроковій перспективі.

Наше бачення бути надійною незалежною експертною компанією для судів, клієнтів та експертів, з
якими ми співпрацюємо.

Наша місія наповнити експертну справу особливим змістом і дати потужний імпульс для впевненого
руху вперед разом.

Безумовно, нам є чим і ким пишатись!



Численні та постійні клієнти довіряють нам вирішення 
найскладніших питань.
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ЛІНГВІСТИЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА

полягає в дослідженні експертами текстів 
різного характеру, з метою вирішення питань 

про наявність в них висловлювань, що ганьблять 
честь і гідність, ділову репутацію, що мають 

ознаки наклепу і т.п.

Лінгвістична експертиза – це спеціалізоване
мовознавче дослідження текстових матеріалів та інших
мовних об’єктів для з’ясування питань, що можуть
мати юридичні наслідки.
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Юридичні дії, пов’язані з установленням ідентичності імен, прізвищ, топонімів, є
важливою юридичною ознакою, і будь-яка орфографічна розбіжність чи помилка (огріх
під час перекладу тощо) в цих записах у паспорті чи інших юридичних документах може
мати юридичні наслідки.

Окремий вид лінгвістичних (мовознавчих) експертиз вирішує питання, пов’язані з
експертизою ідентифікації та правопису в документальних записах власних назв (імені,
прізвища, топонімів), що виконують функцію юридичного ідентифікатора, зокрема такі:

- встановлення правопису імен, імен по батькові, прізвищ;
- з'ясування ідентичності імен (імен по батькові, прізвищ), написаних по-різному

в документах;
- правопис власних географічних назв (поселень, річок, гір, вулиць);
- з'ясування ідентичності топонімів, написаних по-різному в документах;

Наприклад, нижче наведено розбіжності в документальних записах однієї особи,
де в паспорті і свідоцтві про народження громадянки вказані такі прізвищеві форми
Тарновская і Тарнавская, які за результатами проведення лінгвістичного (мовознавчого)
дослідження та надання висновку експерта визначені як лінгвістично ідентичні, оскільки
становлять фонетично-графічні варіанти того самого прізвища.



▣ Питання щодо встановлення ідентичності імен чи
прізвищ постає, коли переклад імені або прізвища в
паспорті не відповідає свідоцтву про народження. Це
відбувалось в наслідок зміни паспортів у зв’язку з
набуттям Україною незалежності. В результаті,
трапляються випадки, коли виявляються помилки в
написанні імен, прізвищ або імен по-батькові в
правовстановлюючих документах, довіреностях,
тощо. Такі помилки є перепонами при оформленні
документів нотаріусами, наприклад, при оформленні
спадщини чи оформленні купівлі-продажу.

▣ Найпростіший та швидкий спосіб вирішення
проблеми, це звернутись до ТОВ «Київський
експертно-дослідний центр» (Центр експертиз
КЕДЦ) та замовити експертизу. Терміни виконання
окремих видів експертиз від 2 до 5 робочих днів з
часу отримання всіх документів.
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ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ
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ПОЧЕРКОЗНАВЧА 
ЕКСПЕРТИЗА

спрямована на  дослідження
рукописного тексту, підпису, яке 
дозволяє встановити виконавця

цього тексту, підпису.

ТЕХНІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА 
ДОКУМЕНТІВ

проводиться з метою встановлення
фактів і способів внесення змін до 
документів (підчистка, травлення, 

дописка, переклеювання
фотокарток, літер тощо) та 

виявлення їх первинного змісту.

БУДІВЕЛЬНО-ТЕХНІЧНА
ЕКСПЕРТИЗА

• проектно-кошторисної документації;
• відповідності виконуваних робіт технічної документації на об’єкт 
будівництва;
• відповідності будівельних об’єктів вимогам будівельних норм і правил;
• якості будівельних, оздоблювальних і ремонтних робіт, а також будівельних 
матеріалів;
•технічного стану об’єктів нерухомості;
• об’єктів незавершеного будівництва;
•причин, умов і обставин руйнування будівельних об’єктів.



ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ
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КОМП'ЮТЕРНО-
ТЕХНІЧНА

ЕКСПЕРТИЗА
дозволяє виявити суттєві ознаки 

злочину і сформувати цілісну 
доказову базу шляхом 

дослідження інформації, яка 
знаходиться на комп’ютері в 
електронних накопичувачах.

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ  
ВЛАСНОСТІ

ЕКСПЕРТИЗА
спрямована на  дослідження

рукописного тексту, підпису, яке 
спрямоване на встановлення

виконавця цього тексту, підпису.

ТОВАРОЗНАВЧА 
ЕКСПЕРТИЗА
товару неналежної якості

проводиться, як правило, з метою: 
виявлення недоліків чи 

пошкоджень виробів, виявлення
механізмів утворення недоліків і 

дефектів, встановлення споживчих
властивостей та вартості товару

ПСИХОЛОГІЧНА
ЕКСПЕРТИЗА

призначається у справах про 
відшкодування моральної шкоди

для оцінки моральних збитків, 
визначення емоційних станів, 
індивідуально-психологічних 

особливостей



ВИДИ ЕКСПЕРТИЗ
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АВТОТЕХНІЧНА
ЕКСПЕРТИЗА

призначається для встанволення причин 
виникнення та розвитку дорожньо-транспортної

пригоди, визначення відповідності дій водія в 
ситуації, яка призвела до ДТП, нормам і 

вимогам правил дорожнього руху, відновлення
механізму зіткнення транспортних засобів.

ФІЗИКО-ХІМІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА
одна з найбільш складних і 

відповідальних експертиз, та при 
цьому – одне з найбільш 

затребуваних досліджень. Фізико-
хімічна експертиза може 

проводитися як самостійне 
експертне дослідження речовин і 

матеріалів, так і входити до складу 
комплексних експертиз.

ЕКОНОМІЧНА 
ЕКСПЕРТИЗА

Під час проведення економічної 
експертизи, чи експертного 

дослідження вивчаються питання 
економічної діяльності 

підприємств, з’ясовуються факти 
зловживань в податковій, 

фінансовій, кредитній сферах.

ЕКСПЕРТИЗА 
ДОКУМЕНТІВ НА 
ВСТАНОВЛЕННЯ 

ДАВНОСТІ
Фізико-хімічна експертиза з 
визначення віку реквізитів 

документів виконання і 
відповідності дати підписів, 

печаток, відповідності тексту -
даті, зазначеній на документі.



ЕКСПЕРТИЗА
є незамінним інструментом при встановленні істини!
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Ми у соцмережах:

01601, м.Київ, провулок Рильський 10, оф.14
(044) 362-29-45,
(067) 153-20-47

НАШ САЙТ

http://kedc.org.ua/
info@kedc.org.ua

http://kedc.org.ua/
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