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Порядок надання допомоги через «ФОНД ДОПОМОГИ ЕКСПЕРТАМ» 

Прийняття рішення щодо необхідність надання допомоги визначатиметься Дирекцією ВГО «СЕУ» 

в кожному конкретному випадку, з урахуванням інтенсивності проведення активних бойових дій на певних 

територіях України, матеріального стану заявника, наявності підтверджуючих документів, тощо. З метою 

забезпечення ефективної взаємодії Дирекцією ВГО «СЕУ» визначається Координатор Фонду . 

Прядок акумулювання фінансових, матеріальних чи організаційних ресурсів. 

1. Фізична чи юридична особа, яка має можливість і бажання надати допомогу через Фонд 

допомоги експертам (далі – благодійник),  заповнює відповідну заявку на сайті Союзу експертів 

України http://seu.in.ua/fond-dopomogy-espertam/ із зазначенням, яку саме допомогу та в якому 

обсязі вона планує надати: 

 

- Фінансова; 

- Матеріальна (одяг, техніка, ліки, їжа, будматеріали тощо) 

- Організаційна (надання послуг перевезення, догляду, медичні послуги, проживання тощо) 

 

2. Координатор Фонду зв’язуються із благодійником для з’ясування деталей використання 

запропонованого ресурсу.  

3. Після погодження усіх деталей, координатором Фонду вноситься до Реєстру допомоги 

інформація про благодійника та запропонованого ним матеріального чи організаційного 

ресурсу. 

4. Фінансова допомога здійснюється шляхом перерахування коштів на розрахункові рахунки: 

 

Найменування отримувача: ГО ВГО 

СОЮЗ ЕКСПЕРТІВ УКРАІНИ  

Адреса: 04053, м. Київ, вул. Січових 

Стрільців, буд. 37/41, кім. 208 

Код отримувача: 20075879  

Рахунок у гривнах: 

UA023052990000026004040105458 

Рахунок у Євро: 

UA733052990000026006010116174 

Рахунок у Доларах: 

UA143052990000026004010127198 

Назва банку: АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 

Name of the recipient: All-Ukrainian Public 

Organization "Union of Experts of Ukraine"  

Address: 04053, Kyiv, street Sichovykh 

Striltsiv, bldg. 37/41, room 208 

Recipient code: 20075879 

Account in hryvnias: 

UA023052990000026004040105458 

Euro account: 

UA733052990000026006010116174 

Dollar Account: 

UA143052990000026004010127198 

Bank name: JSC CB "PRIVATBANK" 

 

 

Прядок отримання фінансової, матеріальної чи організаційної допомоги. 

1. Для отримання допомоги судові експерти, які постраждали внаслідок воєнних дій на території 

України заповнюють відповідну заявку на сайті Союзу експертів України http://seu.in.ua/fond-

dopomogy-espertam/ із зазначенням, якої саме допомоги потребує заявник. До заяви додається 

інформація, що підтверджує наявність потреби: копії документи, фото, тощо. 

2. Координатор Фонду зв’язуються із судовим експертом для з’ясування деталей потреби.  

3. У разі відсутності в Реєстрі допомоги відповідного ресурсу, координатором Фонду 

розміщується запит на такий ресурс на он-лайн сторінках організаторів Фонду та їх партнерів.  

4. Рішення щодо надання допомоги приймається Дирекцією ВГО «СЕУ»: 

- щодо надання матеріальної чи організаційної допомоги – негайно, за наявності відповідного 

ресурсу у Реєстрі допомоги або одразу після знаходження відповідного ресурсу за розміщеним 

запитом на он-лайн сторінках. 

- щодо фінансової допомоги відповідно до встановленої черговості – впродовж трьох 

робочих днів з моменту подання запиту. 
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5. Кошти в якості фінансової допомоги перераховуються на розрахунковий рахунок заявника, 

вказаному у заявці, впродовж одного робочого дня після прийняття позитивного рішення 

Дирекції ВГО «СЕУ». 

Черговість надання фінансової допомоги: 

 

Перша черга: 

- члени сім’ї (подружжя, діти, батьки) судових експертів, оцінювачів які загинули, внаслідок 

воєнних дій на території України з 24.02.2022; 

- судові експерти, оцінювачі, які отримали на території України в період воєнного стану внаслідок 

воєнних дій, тяжкі тілесні ушкодження;  

- судові експерти, оцінювачі, які повністю втратили житло, яке для них слугувало  місцем 

постійного проживання, за відсутності іншого придатного до проживання житла. 

- непрацездатні судові експерти, оцінювачі, які через вік або наявність інвалідності не мають 

засобів до існування. 

 

Друга  черга: 

судові експерти, оцінювачі, які потребують відновлення житла через його пошкодження внаслідок 

воєнних дій на території України з 24.02.2022. 

судові експерти, оцінювачі, які отримали на території України в період воєнного стану внаслідок 

воєнних дій, тілесні ушкодження середньої тяжкості. 

 

Третя черга: 

судові експерти, оцінювачі, які потребують лікування хронічних хвороб дороговартісними 

препаратами або процедурам. 

судові експерти, оцінювачі, які потрапили в скрутне становище та не мають засобів до існування 

внаслідок початку воєнних дій та за відсутності доходу. 


