
     

     

                                                                                          
 

 

 

 

 

      

 

СПРАВИ ПРО ДТП: ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ 

СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ, ВРЕГУЛЮВАННЯ СТРАХОВИХ 

ВИПАДКІВ ТА ПРАКТИКА ВЕРХОВНОГО СУДУ 

 

 

 

 

                               

                                                                              ПАРТНЕРИ: 

                                           

 

 

24 лютого 2021 року 

Час проведення: 10.00-15.00 

 

 



Спікери: 

БОРЩЕВСЬКИЙ Павло Георгійович – завідувач відділу автотехнічних видів 

досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз  

ТИМКО Євген Валентинович – завідувач відділом фоноскопічних, комп’ютерних 

досліджень та телекомунікаційних досліджень лабораторії криміналістичних видів 

досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, заслужений 

юрист України 

РОМЕНСЬКИЙ Роман Юрійович – начальник Юридичного департаменту Моторного 

(транспортного) страхового бюро України 

МИХАЛЬСЬКИЙ Олег Олександрович – судовий експерт, старший дослідник, 

оцінювач, Віце-президент з напряму автотоварознавчих досліджень Союзу експертів 

України, кандидат юридичних наук 

МАРЧУК Олександр Петрович – суддя Верховного Суду у Касаційному 

кримінальному суді 

 

 

 

 

 

Правовий практикум акредитовано Національною асоціацією адвокатів 

України. 

Адвокати-учасники отримують підвищення кваліфікації та зарахування 

5 залікових балів 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАМА 

09.00-10.00 Реєстрація учасників 

 

10.00-11.00 
Особливості призначення та проведення автотехнічних і 

комплексних експертиз та досліджень у справах про ДТП 

 

Борщевський Павло Георгійович – завідувач відділу автотехнічних видів 

досліджень Київського науково-дослідного інституту судових експертиз  

 

11.00-11.10 
 

Запитання та відповіді 

 

11.10-11.50 
Сучасні технічні засоби фотовідеофіксації обставин ДТП. Особливості 

призначення та проведення фото-технічної експертизи у справах про 

ДТП 

 

Тимко Євген Валентинович – завідувач відділом фоноскопічних, 

комп’ютерних досліджень та телекомунікаційних досліджень 

лабораторії криміналістичних видів досліджень Київського науково-

дослідного інституту судових експертиз, заслужений юрист України 
 

 

11.50-12.00 
 

Запитання та відповіді 

 

12.00-12.50 
Правові аспекти врегулювання страхового випадку за договором 

обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності 

власників наземних транспортних засобів 

 

Роменський Роман Юрійович – начальник Юридичного департаменту 

Моторного (транспортного) страхового бюро України 
 

12.50-13.00 
 

Запитання та відповіді 

 

13.00-13.50 
Особливості призначення та проведення автотоварознавчих 

експертиз та досліджень 
 

Михальський Олег Олександрович – судовий експерт, старший дослідник, 

оцінювач, Віце-президент з напряму автотоварознавчих досліджень 

Союзу експертів України, кандидат юридичних наук 
 

13.50-14.00 
 

Запитання та відповіді 

14.00-15.00 Справи про ДТП: практика Верховного Суду 

 

Марчук Олександр Петрович – суддя Верховного Суду у Касаційному 

кримінальному суді 

15.00-15.10 Запитання та відповіді 

Наші контакти: 

             сайт: www.rd.ua/ua 

email: practicums.rd.ua@gmail.com 

facebook: https://m.facebook.com/portalratiodecidendi 

телефон: 0 800 751 770 


