


Ми віримо, що кожна людина може змінити світ на 
краще, вдосконалюючи свої професійні навички. 
Справедливість – те, навколо чого та заради чого 
працює наша команда. Чесне правосуддя, яке 
апелює не здогадками, а  реальними доказами та 
фактами – наша найзаповітніша мрія. 

Наша історія почалася у 2012 році. З того часу 
нами пройдено тернистий шлях становлення та 
завоювання авторитету на ринку криміналістичної 
продукції за рахунок впровадження інноваційних 
рішень та відмінного сервісу. Наша мета і 
пристрасть полягає в створенні актуальних власних 
розробок, які допомагають правоохоронцям 
виконувати свою роботу швидше й ефективніше.

Завдяки поєднанню інтелектуальних 
ресурсів, інноваційних розробок та провідних 
світових практик наші рішення якісні та 
конкурентоспроможні на світовому ринку 
криміналістичної продукції.  Наразі вже декілька 
власних розробок науково-виробничої компанії 
«ЕКСПЕРТ» не мають аналогів. 

Наша команда першою дізнається про новітні 
розробки та впроваджує їх у виробництво. Ми 
інвестуємо в технологічний розвиток компанії та 
прагнемо бути на крок попереду.

We believe, that every person is able to change the 
world for the better by improving own professional 
skills. Equity is the thing our team is responsible for and 
focuses on. Honest justice, which is based not on some 
surmises, but on veritable evidences and proofs, is our 
most cherished dream. 

The beginning of our business dates back to 2012. We 
had a challenging way of the incipience since then, 
maintaining and gaining the authority on the forensic 
market by implementation of innovative solutions and 
a perfect service as well. Our aim and predilection are 
to create own actual workings out in order to help law 
enforcement officers doing the investigations faster and 
more efficient. 

By virtue of the integration of intellectual resources, 
innovative decisions and leading world practices, our 
solutions are absolutely of high quality and competitive 
on the world forensic market. At present, Research 
and Production Company EXPERT has several own 
elaborations, which do not have any analogues so far. 

Our team is the first who finds out the newest 
developments and brings them into the manufacturing. 
We invest into technological development of our 
Сompany and we would like nothing better than to be 
one step ahead.

НАША МІСІЯ / 
MISSION

НАШІ ДОСЯГНЕННЯ / OUR ACHIEVEMENTS

Ми розвиваємось, аби ви були 
впевнені у якості та актуальності 

наших рішень та послуг!

We are evolving so as to ensure a 
proper quality and actuality of our 
solutions and services!

ЛІДЕР НА УКРАЇНСЬКОМУ 
РИНКУ

7 РОКІВ НАДАННЯ ЯКІСНИХ 
ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ

ЕКСПЕРТИ 
В ГАЛУЗІ

УНІКАЛЬНІ ВЛАСНІ 
РОЗРОБКИ 

ПРОФЕСІЙНЕ ПРОГРАМНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ ДЛЯ 
ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ

ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ 
МІЖНАРОДНИХ КОМПАНІЙ

УЧАСНИКИ МІЖНАРОДНИХ 
ВИСТАВОК

THE LEADER ON THE 
UKRAINIAN MARKET

HAVING PROVIDED GOODS 
AND SERVICES OF HIGH 
QUALITY FOR 7 YEARS

THE EXPERTS 
IN THE SPHERE

UNIQUE OWN
DEVELOPMENTS     

THE PROFESSIONAL 
SOFTWARE

CARRYING OUT TRAINING 
FOR LAW ENFORCEMENT 
INSTITUTIONS

THE OFFICIAL PARTNERS OF 
INTERNATIONAL COMPANIES

THE PARTICIPANTS OF 
INTERNATIONAL EXHIBITIONS



Науково-виробнича компанія «ЕКСПЕРТ» 
спеціалізується на розробках, виробництві 
і постачанні криміналістичної техніки, 
обладнання, приладів та технічних засобів для 
правоохоронних органів. 

На підприємстві функціонує власне інженерно-
конструкторське бюро та сучасна виробничо-
технічна база.

НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО РОЗРОБЛЯЄ ТА 
ВИГОТОВЛЯЄ:

• техніку для проведення огляду місць подій
• набори для виявлення та збору речових 

доказів на місці події
• обладнання для проведення експертиз в 

експертних установах та лабораторіях
• оптичні прилади для проведення досліджень 

та експертиз

НАМИ ПОСТАЧАЮТЬСЯ:

• сучасна криміналістична техніка провідних 
світових виробників

• якісні криміналістичні витратні матеріали та 
хімічні реагенти

• прилади аудіо-відеофіксації, фототехніка і 
аксесуари до неї

• криміналістичне програмне забезпечення 

OUR ENTERPRISE IS A DESIGNER AND 
MANUFACTURER OF THE FOLLOWING 
PRODUCTS:

• crime scene investigation equipment
• evidence collection kits
• laboratory equipment
• optics for investigations and expertise

THE COMPANY IS A SUPPLIER OF:

• cutting-edge products of leading world 
manufacturers

• high quality consumables and chemicals
• audio- video fixation devices, photography 

equipment, and accessories
• forensic software

Research and Production Company EXPERT 
specializes in the development, production, and 
supplying with a forensic equipment, facilities 
for investigation, devices, and software for law 
enforcement agencies.

EXPERT has its own design bureau and a viable 
local production base.

ПРО НАС / ABOUT US

www.pro-expert.com.ua



ПОРТАТИВНИЙ ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ 
ПРИЛАД «КУПОЛ-3»

Новітня розробка наших інженерів та 
конструкторів, що прийшла на заміну 
освітлювальним приладам «Вежа». 

Пристрій використовується для освітлення 
великих площ під час проведення оперативно-
слідчих заходів. 

Відрізняється високою ефективністю, якістю та 
витривалістю під час експлуатації в польових 
умовах. 

ПОРТАТИВНА ОСВІТЛЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ 
«РАДІУС-4»

Розроблена нашими конструкторами система 
дистанційного освітлення є зручною та екологічною 
альтернативою генераторним освітлювальним 
приладам. 

Ударостійкий гелієвий акумулятор забезпечує 
роботу приладу в режимі максимальної потужності 
протягом 7 годин. 

«KUPOL-3» PORTABLE SCENE LIGHT

This Portable Scene Light KUPOL-3 is the latest 
development of our engineers and designers, which 
has come to replace Portable Lighting Devise 
“Vezha”, for the large area lighting while a crime 
scenes investigation.

«RADIUS-4» REMOTE AREA LIGHTING 
SYSTEM

Designed by our engineers Remote Area Lighting 
System RADIUS-4 provides convenient and ecologically 
responsible alternatives to wasteful generator powered 
lights. 

Powered by a shock-resistant helium battery, the 
system offers up to 7 hours of peak brightness with a 
variety of extended run times.

• телескопічна щогла
• максимальна висота – 3м
• LED-світильник 200 Вт
• розсіювання світла – 360° 
• світловий потік – 18 000 Лм
• живлення – 220 В, генератор, інвертор

• telescopic mast
• up to 3 m height
• 200 W LED-lamp
• 360° scattering of light
• 18 000 lm luminous flux
• power – 220V or generator/inverter

• 4 телескопічні щогли 
• максимальна висота - 2 м
• 4 LED-прожектора по 48 Вт
• освітлювальна площа до 100м
• вбудована система контролю 

інтенсивності освітлення
• зручне транспортування

• 4 telescopic masts
• up to 2m height
• 4 LED-spotlights 48 W each
• up to 100m illumination area
• integrated light intensity control system
• easy transportation

НАШІ РОЗРОБКИ  /
OUR DEVELOPMENTS



СТЕНД ДЛЯ ВИПРОБУВАННЯ 
КЛИНКОВОЇ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ

Стенд для випробування клинкової 
холодної зброї розроблено нашими 
інженерами у відповідності  до 
“Методики криміналістичного 
дослідження холодної зброї та 
конструктивно схожих з нею виробів” 
у взаємодії з провідними експертами 
МВС України. 

Стенд застосовується для визначення 
міцності та пружності клинкової зброї 
довжиною до 450 мм та шириною до 
150 мм.

УНІФІКОВАНИЙ ДАКТИЛОСКОПІЧНИЙ 
БОКС «ДАКТОБОКС ЕКСПЕРТ 100»

З турботою про здоров’я експертів, нами 
розроблено унікальний пристрій для проведення 
криміналістичних експертиз «ДАКТОБОКС 
ЕКСПЕРТ 100». ДАКТОБОКС виготовлений 
з високоякісних матеріалів з використанням 
передових технологій з уловлювання токсичних 
часток з наступним багаторівневим очищенням 
повітря з метою захисту здоров’я експертів та 
навколишнього середовища.

На цей час ДАКТОБОКС використовується у 
понад 30-ти експертних установ по всій Україні.

MULTIFUNCTIONAL FINGERPRINTING 
WORKSTATION «DACTOBOX EXPERT 100»

Taking care of the experts’ health a unique 
Multifunctional Fingerprinting Workstation 
DACTOBOX EXPERT 100 was designed by our 
company for carrying out forensic examinations. 
This appliance is made of high quality materials 
using advanced technologies to capture toxic 
microparticles and followed by multileveled cleaning 
air. Currently, DACTOBOX is used by more than 30 
expert institutions throughout Ukraine. 

COLD STEEL RESEARCH STAND

This Cold Steel Research Stand is specially 
designed in accordance with Forensic 
Research Technology of the Cold Steel and 
Constructively Similar Products in collaboration 
with the leading experts of the Ministry of 
Interior of Ukraine for determination the 
strength and elasticity of the cold steel lengths 
up to 450 mm and widths up to 150 mm.

• powerful illumination system
• multileveled cleaning air system
• UV emitter for sterilization the 

working surface
• DNA-free powders processing by

• система високоякісного і 
потужного освітлення

• багаторівнева система 
очищення повітря

• УФ випромінювач для 
стерилізації робочої поверхні

• можливість роботи з 
порошками, вільними від ДНК

НАШІ РОЗРОБКИ  /
OUR DEVELOPMENTS



ПРОВЕДЕННЯ 
ТРЕНІНГІВ, СЕМІНАРІВ 
ТА МАЙСТЕР-КЛАСІВ /

HOLDING TRAINING, 
SEMINARS AND 
WORKSHOPS

УЧАСТЬ У 
МІЖНАРОДНИХ 
ВИСТАВКАХ /

PARTICIPATION IN 
INTERNATIONAL 
EXHIBITIONS

НАБОРИ ТА ВАЛІЗИ ЕКСПЕРТА-
КРИМІНАЛІСТА

Вивчаючи багаторічний практичний досвід роботи 
експертів-криміналістів, спеціалістами нашої 
компанії розробляються та виготовляються понад 
20 різноманітних наборів та валіз для виявлення і 
збору речових доказів, відновлення серійних номерів 
на металевих поверхнях, вилучення об’ємних та 
одорологічних слідів, тощо.

Для зручності експертів всі набори виготовляються на 
замовлення з індивідуальною комплектацією.

Представники науково-виробничої компанії 
«ЕКСПЕРТ» проводять тренінги, семінари 
та майстер-класи  для співробітників 
слідчих підрозділів спрямовані на 
підвищення навичок проведення слідчих 
дій з використанням нового обладнання та 
технічних засобів.

The representatives of Research and 
Production Company EXPERT organize 
trainings, seminars and workshops for 
specialists of expert services in order to 
improve their professional skills in using new 
equipment and technical means.

ЛУПА ЕКСПЕРТА-КРИМІНАЛІСТА 
УНІВЕРСАЛЬНА З ПІДСВІЧУВАННЯМ

Компанія «ЕКСПЕРТ» має високотехнологічну 
виробничу базу в сфері точної механіки, оптики 
та світлотехніки. Ми виготовляємо оптичні 
прилади та деталі з нанесенням спеціальних 
покриттів, що не мають аналогів у світі. 

Зокрема, нами розроблено унікальну 
універсальну лупу для проведення технічної 
експертизи документів та дактилоскопічного 
порівняльного аналізу.

5X GENERAL PURPUSE MAGNIFIER 
WITH LIGHT SOURCE

EXPERT has a high-tech production base in fine 
mechanics, optics and lighting engineering. We 
manufacture optical equipment and its compo-
nents, which have special coatings. In particular, 
a unique universal multipurpose magnifier has 
been designed specifically for classifications and 
investigation of fingerprints, small objects, and 
handwriting tests. This model have no analogues 
in the world.

MULTIFUNCTIONAL FORENSIC KITS

More than twenty different forensic kits are being designed 
by our company for evidence collecting at the crime scene, 
serial number restoration, evidence casting collecting, 
scent evidence collecting, etc. 

In kits designing we used a long practical experience of 
crime scene investigators to accommodate their needs.

Міжнародні виставки − це можливість 
обміну знаннями та передовим 
досвідом. Беручи участь у міжнародних 
спеціалізованих виставках, науково-
виробнича компанія «ЕКСПЕРТ» 
демонструє власні новітні розробки, 
спілкується з потенційними клієнтами, 
налагоджує зв’язки та ділиться досвідом з 
провідними представниками галузі безпеки.

International exhibitions allow sharing 
of knowledge and the best practice. 
Participating in international specialized 
exhibitions, Research and Production 
Company EXPERT demonstrates its own 
latest developments, communicates with 
prospective clients, establishes partnerships, 
and shares of experience with leading 
security services representatives.

• чіткість 
зображення по 
всій поверхні

• бездоганна 
точність 
вимірювання

• збільшення до    
5 разів

• поле зору – 74мм
• LED-підсвічування
• унікальне 

співвідношення 
збільшення та 
поля зору

• clarity of the 
image

• accurate 
measurement

• 5X magnification
• 74 mm aperture
• LED-lighting
• unique balance 

between 
magnification 
and aperture

НАШІ РОЗРОБКИ  /
OUR DEVELOPMENTS




