
В с е у к р а ї н с ь к а  г р о м а д с ь к а  о р г а н і з а ц і я  

 
 

Адреса для листування: 01001 Київ-1, а/с № В332, E-mail: office@seu.in.ua   

           www.seu.in.ua                 р/р 26009541327800 в ПАТ «УкрСиббанк» МФО 351005, код ЕДРПОУ 20075879 

 

 

№107/09-15 
від 09.09.2015 р. 

Голові Вищого спеціалізованого суду 
України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ 
Гульку Б. І. 
01043, м. Київ, вул. П. Орлика, 4-А 

Щодо призначення судових експертів 

 

Шановний Борисе Івановичу! 
 

Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів України» звертається до 
Вас з приводу ситуації, яка склалася протягом останніх років у процесі призначення 
судами судових експертиз для виконання судовими експертами. 

Порядок призначення судових експертів для проведення судової експертизи 
визначено відповідними положеннями процесуального законодавства та Інструкцією 
про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, що 
затверджена наказом Міністерства України 08.10.98 № 53/5 (у редакції 2015 року). 

Вищенаведеними документами встановлено, що виконавцями судової експертизи 
можуть бути: державні спеціалізовані установи (наприклад державні науково-дослідні 
інститути судових експертиз Міністерства юстиції України) та атестовані судові 
експерти, які не є працівниками зазначених установ та внесені до державного реєстру 
судових експертів і відповідають нормам ст. 7, 9, 10 Закону України "Про судову 
експертизу". 

У практиці судової діяльності наявні випадки, коли для виконання судових 
експертиз судами призначаються юридичні особи які не відносяться до державних 
спеціалізованих установ та не є суб’єктами судово-експертної діяльності. Такі юридичні 
особи (Товариства з обмеженою відповідальністю) умисно не зазначають свою 
організаційно-правову форму унеможливлюючи перевірку на предмет відповідності їх 
вимогам законодавства, яким регулюється порядок призначення виконавців судових 
експертиз. 

Таким чином, зазначене призводить до порушення статті 7 Закону України "Про 
судову експертизу". Приписом цієї статті визначено виключний перелік суб’єктів 
судово-експертної діяльності - державні спеціалізовані установи, або судові експерти, 
які не є працівниками зазначених установ. 

Звертаємо Вашу увагу на те, що у відповідності до приписів розділу ІV «Інструкції 
про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка 
затверджена наказом Міністерства України 08.10.98 № 53/5 (у редакції 2015 року) тільки 
керівнику державної спеціалізованої установи надано право особисто призначати 
судового експерта або кілька експертів, що працюють в цій установі та організовувати 
проведення експертизи. 

За умови призначення судом виконання судової експертизи судовому експерту, що 
не є працівником державної спеціалізованої установи, він організовує роботу по 
виконанню судової експертизи у відповідності до вимог передбачених Інструкцією, 
затвердженою наказом Міністерства України 08.10.98 № 53/5 (в редакції 2015 року) та 
Інструкцією про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими 



судовими експертами, які не працюють у державних спеціалізованих експертних 
установах, затвердженою наказом Міністерства України 12.12.11 № 3505/5. 

Всеукраїнська Громадська організація «Союз експертів України» об’єднує судових 
експертів, які пройшли атестацію у Центральній експертно-кваліфікаційної комісії 
Міністерства юстиції України і внесені до державного реєстру судових експертів, а також 
до державного реєстру оцінювачів. Організація налічує понад п’ятсот фахівців, в галузі 
проведення судових будівельно-технічних, авто-товарознавчих, авто-технічних, 
економічних, товарознавчих експертиз та всіх напрямів оцінки майна. Звертаємо Вашу 
увагу на те, що лише на зазначені види судових експертиз надано право на виконання 
атестованим судовим експертам, які не працюють у державних спеціалізованих 
експертних установах. Окрім зазначених видів експертиз, право на виконання всіх інших 
видів судових експертиз надано лише державним спеціалізованим експертним 
установам. 

Відділення Союзу експертів України працюють в кожній області України, 
включаючи обласні та районні центри та міста обласного підпорядкування. 

На підставі вищенаведеного, просимо Вас, шановний Борисе Івановичу, 
розглянути можливість співпраці з судовими експертами, яких об’єднує всеукраїнська 
громадська організація «Союз експертів України». 

У разі необхідності, звернувшись до нас Ви зможете отримати належну інформацію 
про судових експертів, які найкращим чином зможуть забезпечити потреби у виконанні 
судових експертиз за фаховими та територіальними ознаками. 

 
З глибокою повагою та сподіванням на плідну співпрацю, 

 

Перший Віце-Президент Союзу експертів України 
кандидат економічних наук 
Заслужений економіст України        О. Мухін 
 


