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НАШ1АВТОРИ

Вовк Павло Свгеншович -  стажист лабораторн автотехнiчних та 
автотоварознавчих дослiджень Одеського науково-дослвдного iнституту 
судових експертиз Мiнiстерства юстицн Укра!ни

Гер1шенко В1ктор Валентинович -  завiдувач сектору трасолопчних 
видiв дослвджень та о б л т в  вiддiлу кримiналiстичних видiв дослвджень 
Черкаського науково-дослвдного експертно-кримiналiстичного центру МВС 
Укра!ни

Гош тинар Св1тлана Леон1д1вна -  кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри трудового, земельного та еколопчного права Одеського державного 
утверситету внутрнпт х  справ МВС Украши

Ж уравльова М аргарита О лепвна -  доктор фшософи в галузi 
психологи, старший судовий експерт Вiддiлу почеркознавчих дослiджень 
Лабораторн кримiналiстичних видiв дослвджень Одеського науково- 
дослiдного iнституту судових експертиз М шстерства юстицн Укра!ни

Кожевш ков Валер1й В1кторович -  заступник заввдувача ввддьпу 
кримiналiстичних видiв дослiджень Черкаського науково-дослвдного 
експертно-кримшалштичного центру МВС Украши

Колосюк Анатол1й Анатол1йович -  судовий експерт, кандидат 
економiчних наук, доцент, заступник директора з експертно! роботи 
Одеського науково-дослвдного шституту судових експертиз, доцент кафедри 
землеустрою та кадастру Одесько! державно! академii будiвництва та 
арх тк ту р и

Ком1сарчук Руслан Васильович -  кандидат юридичних наук, доцент 
кафедри кримшалштики Национального унiверситету «Одеська юридична 
академiя»

М аксимов Валер1й Григорович -  кандидат техтчних наук, доцент 
приват-професор, зав^дувач кафедри автомобiльного транспорту шституту 
машинобудування Одеського национального полiтехнiчного утверситету

Нщ евич Олександр Дмитрович -  кандидат техтчних наук, доцент 
кафедри автомобшьного транспорту шституту машинобудування Одеського 
нацюнального п о л т х т ч н о го  ун1верситету
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Св1тлоока Варвара Федор1вна -  зав^дуюча ввддшом економiчних 
дослвджень Одеського науково-дослвдного шституту судових експертиз 
МЫстерства юститш Укра!ни

О макова-С ф ремян Елла Борис1вна -  кандидат юридичних наук, 
старший науковий сшвроб^ник, заступник директора з науково! роботи 
Харшвського науково-дослiдного iнституту судових експертиз
iM. Засл. проф. М. С. Бокарiуса

Соколов Юр1й М иколайович -  доктор техтчних наук, професор 
кафедри землеустрою та кадастру Одесько! державно! академи будiвництва i 
архiтектури, старший судовий експерт Одеського науково-дослвдного 
шституту судових експертиз М шстерства юстиии Укра!ни

Ткаченко Натал1я МиколаУ'вна -  кандидат юридичних наук, 
начальник Управлшня експертного забезпечення правосуддя Департаменту з 
питань судово! роботи та банкрутства Мшстерства юстиии Укра!ни

Ш евчук Леся В1ктор1вна -  стажист судового експерта ввддшу 
будiвельно-технiчних, земельних та електротехн1чних дослвджень Одеського 
науково-дослiдного iнституту судових експертиз М шстерства юстиии 
Укра!ни
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