
Проректору  

з наукової роботи 

Київського університету 

імені Бориса Грінченка  

Вінніковій Н.М. 

 

 

Про проведення науково-експертного  

дослідження/експертизи моральної шкоди  

 

 

ЗАЯВА 

Я, __________________________________________________________________________, 

паспорт серія ____ номер __________, виданий ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

від __________________, який (яка) зареєстрований (а) та проживає за адресою: 

____________________________________ вул. __________________, буд._____, кв. _____, 

реєстраційний номер облікової картки платника податків 

_____________________________________, телефон дом. _______________, телефон моб. 

___________________________, E-mail: _____________@______________, діючи від свого 

імені (далі – Замовник або/та Заявник) підтверджую, що:  

1. Ознайомлений з Регламентом Науково-експертного центру Київського університету 

імені Бориса Грінченка щодо науково-методичної допомоги громадянам та їх 

захисникам/адвокатам при призначенні судових експертиз/досліджень і засвідчую 

повне та безумовне розуміння змісту Регламенту та Договору замовника науково-

експертних досліджень та усіх його істотних умов;  

2. Підтверджую факт ознайомлення із матеріалами і інформацією, розміщеними на 

Інтернет - сторінці Науково-експертного центру Київського університету імені Бориса 

Грінченка, на які є посилання в Регламенті;  

3. Виражаю волевиявлення укласти відповідний договір на запропонованих умовах і 

засвідчую, що укладення договору є вільним моїм волевиявленням, спрямованим саме 

на встановлення правовідносин, зазначених в договорі та Регламенті, та реальне 

настання наслідків, що обумовлені ними.  

4. Підтверджую достовірність відомостей, які наведені в цій Заяві. На основі наведеного 

та відповідно до п.1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та 

експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України 

08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 р. 

N1950/5), та з огляду на Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та 

призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом 

Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства 

юстиції України 26.12.2012 № 1950/5), прошу провести наступне експертне 

дослідження:  

 

На вирішення експерта поставити наступні питання:  

1. Чи є у ………………….зміни в емоційному стані, індивідуальнопсихологічних 

проявах, які перешкоджають активному соціальному функціонуванню її як особистості і 



виникли внаслідок впливу певних обставин (зазначити обставини: безпідставне 

обвинувачення, незаконне позбавлення волі, наклеп, образа, заподіяння шкоди її 

громадським інтересам тощо)?  

2. Чи є ситуація, що досліджується, психотравмувальною для особи (прізвище, ім'я та 

по батькові)? Якщо так, то чи завдані особі (прізвище, ім'я та по батькові) страждання 

(моральна шкода)?  

3. Чи спричинені особі (прізвище, ім'я та по батькові) страждання (моральна шкода) за 

умов ситуації (зазначаються умови ситуації), що досліджуються?  

4. Якщо особі (прізвище, ім'я та по батькові) завдані страждання (моральна шкода), 

який можливий розмір становить грошова компенсація за завдані страждання (моральну 

шкоду)?  

 

Разом з заявою надаю на дослідження оригінали (копії) наступних документів: 

 

Бажаний строк виконання дослідження:  

 

Згоден, що вартість науково-експертного дослідження буде погоджена з Вами після 

вивчення експертом поставлених питань та документів наданих на дослідження.  

 

 

Дата                                                                                          Підпис 

 

 

 

Для проведення психологічних експертних досліджень (з огляду на вік 

підекспертної особи та виходячи з питань, поставлених перед експертом) необхідно 

надати:  

медичну документацію, особову справу, шкільні характеристики і характеристики з 

місця роботи, свідчення співучнів, педагогів, колег, друзів, знайомих, родичів та інших 

людей, з якими підекспертна особа близько спілкувалася. У свідченнях рідних та близьких 

повинні бути відображені особливості її розвитку та поведінки, умов життя, оточення, 

притаманні їй схильності, захоплення, інтереси. За наявності та в разі необхідності 

також надаються щоденники, листи, зразки творчості та ін. підекспертної особи. 

 Детальніше: Науково-методичні рекомендації з питань підготовки та призначення 

судових експертиз та експертних досліджень (затверджені наказом Міністерства 

юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 

26.12.2012 № 1950/5). http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/page6 


