
ДОГОВІР № ___ 

про надання послуг 

 

м. Київ          «___» серпня 2018 р. 

 

_________________________________________________________________________, 

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: 

_____________@______________, який/яка діє від свого імені (далі – Замовник) з однієї 

сторони, та  

 

Київський університет імені Бориса Грінченка, в особі проректора з науково-

методичної та навчальної роботи Жильцова Олексія Борисовича, який діє відповідно до 

наказу № 513 від 31.08.2017р. «Про функціональні обов’язки ректора та проректорів 

Університету» та Статуту Університету (далі – Виконавець ) з іншої сторони, 

надалі разом поіменовані – Сторони, уклали цей Договір  про таке: 

 

ПРЕАМБУЛА  

ДОПУЩЕННЯ  І  ОБМЕЖЕННЯ 

Замовник і Виконавець вважають, що умови наведені нижче є невід’ємною частиною 

майбутнього науково-експертного дослідження чи/та висновку/експертизи та засвідчують 

повне взаєморозуміння сторін. Вони дійсні для повноважних представників сторін, а також 

їхніх правонаступників, які пов’язані з проведенням науково-експертного дослідження чи/та 

висновку/експертизи.  

Це науково-експертне дослідження чи/та висновок/експертиза дійсне тільки в межах 

прийнятих нижче допущень і обмежень. Підтвердженням згоди Замовника з положеннями 

викладеними у дослідженні є підписаний ним Акт приймання-передачі наданих послуг.  

 

Єдине призначення науково-експертного дослідження чи/та висновку/експертизи 

Це науково-експертне дослідження чи/та висновок/експертиза призначене винятково для 

Замовника і не може передаватися іншим юридичним і фізичним особам з метою, не 

передбаченою експертним дослідженням. Це науково-експертне дослідження чи/та 

висновок/експертиза має силу тільки в тому випадку, коли він представлений цілком і 

використовується з метою та завданням, визначеними у експертному дослідженні.  

Конфіденційність 

Замовник має право посилатись на висновки, викладені у цьому науково-експертному 

дослідженні чи/та висновку/експертизі, і використовувати його виключно з означеною 

метою,  забезпечуючи при цьому нерозголошення експертних методик, оціночних процедур, 

які в ньому містяться та є об’єктами інтелектуальної власності експертів та інших 

розробників/авторів експертних методик.  

Розголошення цього Звіту припускається у разі покладання на одержувача науково-

експертного дослідження чи/та висновку/експертизи умов конфіденційності, а також для 

будь-яких судових процедур.  

Замовник зобов’язаний захищати експерта/експертів від претензій, що можуть бути 

пред’явлені ним третіми особами у випадку неправомірного використання результатів цього 

науково-експертного дослідження чи/та висновку/експертизи.  

Експерт(и) зобов’язується забезпечити конфіденційність інформації, одержаної від 

Замовника, і всіх висновків, що міститимуться в науково-експертному дослідженні чи/та 

висновку/експертизи.  

Відповідальність 



  

Залучені Замовником особи, які надавали інформацію та іншим чином працювали з 

експертом (ами), несуть відповідальність за точність та адекватність всієї наданої інформації.  

Замовник одноосібно несе відповідальність за всі рішення, прийняті ним на підставі 

даних та висновків, які містяться науково-експертному дослідженні чи/та 

висновку/експертизі.   

Експерт(и) працював як незалежний підрядник, тому що його винагорода ніяк не 

вплинула на судження відносно вартості предмету/об’єкту дослідження.  

Експерт(и) підтверджує, що послуги були надані згідно з професійними стандартами та задля 

виконання замовлення і були призначені відповідні фахівці. Це підтверджується 

документами про освіту, наукові ступені (вчені звання) та/чи іменними кваліфікаційними 

свідоцтвами та сертифікатами про навчання та/чи підвищення кваліфікації, що підтверджує 

кваліфікацію його отримувача на право організації чи проведення або організації та 

проведення наукової і науково-технічної експертизи відповідно до наказу Міністерства 

освіти і науки України від 12.01.2004 № 12 «Про проведення державної акредитації фізичних 

та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи». 

Науково-експертне дослідження чи/та висновок/експертиза являє собою лише незалежне 

судження експерта/експертів.  

Відповідно до чинного законодавства експерти несуть відповідальність у випадках, 

встановлених законом.    

Звільнення від відповідальності 

Експерт(и) вважає себе вільним від відповідальності, витрат та зобов’язань, що можуть 

бути висунуті третіми особами, якщо їх позови виникли в результаті неправомірного 

використання результатів науково-експертного дослідження чи/та висновку/експертизи.  

Експерт(и) не несе відповідальності за достовірність отриманої інформації та тверджень 

Замовника (підекспертної особи) та/чи третіх осіб, якими були представлені до огляду 

документи, матеріали тощо, у зв’язку з тим, що відповідна юридична/ правова експертиза не 

проводилась.  

Це науково-експертне дослідження чи/та висновок/експертиза не надає ніяких гарантій 

щодо наступного пред’явлення претензій третім особам.     

  

Достовірність представленої інформації 

Вся інформація фінансового, економічного, технічного чи особистого характеру, надана 

Замовником чи уповноваженими ним особами експерту(ам) в усній чи письмовій формі, 

підтверджена чи не підтверджена документально, приймалась як достовірна.  

Експерт(и) не проводив спеціальної перевірки вірогідності такої інформації.  

Відповідальність за повноту достовірність представленої інформації несуть Замовник та/чи 

підекспертна особа. 

 Інформація, отримана експертом(ами) з інших джерел і використана для цього науково-

експертного дослідження чи/та висновку/експертизи, вважається правдивою і такою, що не 

потребує додаткової перевірки.   

Додаткова робота 

 Експерт(и) не зобов’язаний виконувати додаткову роботу, давати офіційні показання чи 

бути присутнім у суді з питань, що пов’язані з предметом науково-експертного дослідження 

чи/та висновку/експертизи, у випадках, не передбачених чинним законодавством України, 

якщо це не передбачено попередньою угодою і (або) не буде на це подальшої угоди.  

Експерт(и) не зобов’язаний без додаткової угоди виконувати роботи з відновлення 

(актуалізації) науково-експертного дослідження чи/та висновку/експертиз після його 

офіційної передачі Замовнику. 

Загальний термін дії  

Експертом(ами) визначено термін дії науково-експертного дослідження чи/та 

висновку/експертиз 12 місяців з дати  затвердження висновків. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Замовник доручає, а Виконавець приймає на себе зобов’язання на підставі 

письмової заяви Замовника надати платні послуги, а саме: провести експертизу/комплексні 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04


  

науково-експертні дослідження, поставлених Замовником питань щодо встановлення 

особливостей психічної діяльності особи (осіб)  та таких її проявів в поведінці, які мають 

юридичне значення та викликають  правові наслідки щодо компенсації моральної шкоди, 

завданої Замовнику, у визначеному науково-експертному дослідженні/експертизі розмірі. 

Результатом дослідження/експертизи є науково-експертний висновок, що містить 

обґрунтовану відповідь на питання, визначені в заяві Замовника, щодо індивідуально-

психологічних особливостей, рис характеру, провідних якостей особистості, що пережила 

травматичну ситуацію;  

мотивотвірних чинників психічного життя і поведінки, що змінились після 

переживання травматичної ситуації; 

зміни емоційних реакцій та станів посттравматичної ситуації; 

закономірностей перебігу психічних процесів, рівня їхнього розвитку та 

індивідуальних її властивостей; 

специфіки змін соціальних вимірів поведінки чи стану, 

інше. 

1.2. Замовник передає Виконавцю оригінали або копії документів та іншу інформацію, 

необхідну для виконання науково-експертного дослідження/експертизи за цим Договором. 

Оригінали документів мають бути повернуті Виконавцем після завершення науково-

експертного дослідження/експертизи. 

1.3. Замовник приймає на себе зобов’язання оплатити належним чином та прийняти 

надані послуги за цим Договором. 

1.4. Права на результати науково-правового експертного дослідження в обсягах згідно з 

п.1.1 цього Договору після будуть належати Замовнику, за винятком випадків створення 

об’єктів права інтелектуальної власності, що будуть створенні за межами предмету цього 

Договору. 

 

2. ЦІНА ДОГОВОРУ ТА СТРОК  ВИКОНАННЯ 

2.1. Вартість послуг за цим Договором (ціна Договору) становить ………………….. грн. 

00 коп.). Ціна Договору може бути змінена за погодженням Сторін, шляхом підписання 

додаткової угоди до цього Договору. 

2.2. Не пізніше, ніж 2 робочих днів після підписання Договору, Замовник перераховує 

Виконавцю оплату у розмірі 100 % (ста відсотків) вартості послуг, що визначена в п. 2.1. 

цього Договору. 

2.3. У платіжних документах Замовник має зазначити призначення платежу таким 

чином: «оплата за проведення науково-експертного дослідження/експертизи». 

2.4. Строк виконання науково-експертного дослідження/експертизи – 

до………………..якщо сторони не домовляться про інше. 

2.5. У разі невиконання науково-експертного дослідження/експертизи у строк, 

визначений п. 2.4. цього Договору без поважних причин, які мають бути доведені до відома 

Замовника із визначенням нового реального строку виконання науково-експертного 

дослідження/експертизи, Виконавець повертає Замовнику сплачену вартість послуг згідно 

п.2.1. цього Договору протягом 3-х банківських днів з дати отримання вимоги Замовника, за 

винятком витрат, понесених Виконавцем на залучення експертів (виплат та компенсації їх 

витраченого часу) та матеріально-технічних витрат згідно з калькуляцією.  

 

3. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ 

3.1. Послуги за цим Договором надаються з дотриманням визначених строків і 

вважаються наданими з моменту підписання сторонами відповідного Акту приймання-

передачі. 

3.2. Замовник протягом 2 днів після отримання Акта приймання-передачі наданих 

послуг зобов’язаний надати Виконавцю підписаний ним Акт або мотивовану відмову від 

прийняття послуг. У випадку мотивованої відмови Замовника сторонами складається акт 

щодо розбіжностей з переліком необхідних доопрацювань та термінів їх виконання. 

3.3. Виконавець не несе відповідальності, а Замовник не має права вимагати 

відшкодування збитків, якщо після приймання послуги вона матиме недоліки внаслідок 



  

об’єктивних причин (зміна чинного законодавства тощо). В такому разі Виконавець може 

переглянути результати науково-експертного дослідження/експертизи та додатково внести 

необхідні зміни/доповнення  за окремим Договором. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ 

4.1. Цей Договір  укладено відповідно до Закону України «Про наукову та науково-

технічну експертизу», Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 796 

«Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 

іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної 

форми власності» та наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2004 № 12 «Про 

проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення 

наукової та науково-технічної експертизи». 

За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором Замовник та 

Виконавець несуть майнову відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

4.2. Стосовно інформації та відомостей про цей Договір, а також стосовно іншої 

інформації та відомостей, які стали відомі Сторонам у зв’язку з виконанням умов цього 

Договору, сторони домовилися дотримуватись режиму конфіденційності. Така інформація та 

відомості не можуть передаватися третій особі без попередньої письмової згоди Сторін цього 

Договору. Умови цього пункту не поширюються на випадки надання такої інформації 

державним органам відповідно до вимог чинного законодавства України. 

4.3. Всі питання, не врегульовані в цьому Договорі, вирішуються Сторонами шляхом 

переговорів відповідно до Регламенту Науково-експертного Центру, який є невід’ємною 

частиною цього Договору. 

4.4. Якщо сторони не досягли згоди, то спори, що виникають з цього Договору, 

вирішуються в порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

5. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ 

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами й діє 

до ______________________, а в частині взятих на себе зобов’язань протягом дії цього 

Договору – до повного їх виконання Сторонами, у тому числі в частині розрахунків між 

Сторонами. 

5.2. Закінчення дії Договору не звільняє Сторони від відповідальності, передбаченої 

ним за порушення умов Договору, які мали місце протягом строку дії Договору. 

5.3. Цей Договір вважається розірваним з моменту належного оформлення Сторонами 

відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій 

додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України. 

5.4. Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством 

України, зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка 

оформлюється додатковою угодою до цього Договору. 

5.5. Зміни у цей Договір набирають чинності з моменту належного оформлення 

Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у 

самій додатковій угоді, цьому Договорі або у чинному законодавстві України. 

5.6. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних ними у цьому 

Договорі реквізитів та зобов’язуються своєчасно у письмовій формі повідомляти іншу 

Сторону про зміну реквізитів. 

5.7. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і 

мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами. 

5.8. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та 

термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову 

юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін. 

5.9. Зміст цього Договору, додатки до нього та взаємовідносини між Сторонами носять 

конфіденційний характер. 

5.10. Преамбула є значною умовою та  застосовується до всіх умов цього Договору. Усі 

правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього Договору та не врегульовані 

ним, регулюються Регламентом психологічних експертиз Науково-експертного Центру 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/51/95-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0110-04


  

Київського університету імені Бориса Грінченка, Статутом Університету та чинним 

законодавством України. 

 

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ  та БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
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