
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

що робити потерпілим внаслідок військових дій 

 

 
 
Пропонуємо до ознайомлення інформацію щодо заходів, які можуть вживати потерпілі, 

що зазнали матеріальних збитків, в тому числі ті, у кого було пошкоджено чи зруйноване житло 
внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України , яка почалася 05 год. 30 хв. 24 

лютого 2022 року (перелік заходів є рекомендаційним та не є вичерпним, алгоритм дій для 
окремих випадків може дещо змінюватися). 

 

 

Варіант №1 

 
Через мобільний додаток порталу «Дія» (або в паперовій формі через Центр надання 

адміністративних послуг або нотаріуса) подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та 

знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 
військовою агресією Російської Федерації. 

https://guide.diia.gov.ua/view/podannia-informatsiinoho-povidomlennia-pro-poshkodzhene-ta-
znyshchene-nerukhome-maino-vnaslidok-boiovykh-dii-terorystychnykh-akt 

 

Порядок та умови подання заяви визначені Постановою КМУ від 26.03.2022 №380 "Про 
збір, обробку та облік інформації про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 
Федерації". 

 

Крім того, на розгляді Верховної Ради України перебуває проєкт Закону про компенсацію 
за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових 

дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації 
№7198 від 24.03.2022 (на даний час прийнятий за основу). 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39283 

 

До набрання чинності вказаного Закону механізм визначення розміру руйнування 

(пошкодження) майна громадян, процедура отримання ними компенсації за зруйноване 

(пошкоджене) майно, роль органів місцевого самоврядування чи інших органів у цьому 

процесі є не врегульованими на законодавчому рівні. 

 
Також постановою КМУ від 20 березня 2022 р. № 326 затверджено Порядок визначення 

шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації.  Однак 
вказаний прийнятий нормативно-правовий акт лише визначає напрями, за якими будуть 
розроблені методики для оцінки шкоди і втрат, завданих агресією РФ. Наприклад, напрям 

«економічні втрати підприємств» включатиме втрати підприємств усіх форм власності 
внаслідок знищення та пошкодження їх майна, а також упущену вигоду від неможливості чи 

перешкод у провадженні господарської діяльності. Розробити та затвердити такі методики 

відповідні міністерства повинні протягом 6 місяців.  

 

Таким чином, нормативна база зазначеного механізму буде напрацьовуватися в 
найближчі місяці, проте варто уже використовувати його для реєстрації збитків. 

 
 
 

 

 

https://guide.diia.gov.ua/view/podannia-informatsiinoho-povidomlennia-pro-poshkodzhene-ta-znyshchene-nerukhome-maino-vnaslidok-boiovykh-dii-terorystychnykh-akt
https://guide.diia.gov.ua/view/podannia-informatsiinoho-povidomlennia-pro-poshkodzhene-ta-znyshchene-nerukhome-maino-vnaslidok-boiovykh-dii-terorystychnykh-akt
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39283


Варіант №2 

 

2.1. Звернутися до Національної поліції України для реєстрації кримінального 
провадження за фактом знищення / пошкодження / втрати фактичного доступу до майна (за 

телефоном та із письмовою заявою про вчинення злочину) та отримати  витяг з Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

 

2.2. У разі пожежі чи аварійного стану звернутися до Державної служби з надзвичайних 
ситуацій для ліквідації наслідків бойових дій, що спричинили пошкодження майна, та для 

складання відповідного акту (про пожежу / аварію тощо). 
 

2.3. У разі пошкодження/знищення житла звернутися до органів місцевого 

самоврядування. В разі їх відсутності – до військово-цивільних адміністрацій населених пунктів 
з заявою про обстеження пошкодженого або зруйнованого житла для отримання акту 

обстеження житла. 
 

2.4. Подати в суд позовну заяву до Держави Україна про стягнення матеріальної 

шкоди за місцем заподіяння шкоди майну або за місцем проживання чи перебування позивача. 
Разом із позовною заявою додати наступні документи: 

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань,  
- акт про пожежу,  
- акт обстеження житла, 

- правовстановлюючі документи на майно (свідоцтво про право власності, документи про 
право користування земельними ділянками, витяги з Державного реєстру речових прав, 

договори купівлі-продажу, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів тощо). 
Також замовити/скласти інші можливі докази пошкодження, знищення майна: 

- свідчення свідків (зафіксувати у паперовій формі), 

- фото- та відеофіксацію місця події із зазначенням інформації про особу (ПІБ, паспортні 
дані, посада), що проводить фіксацію, місце події, локацію, час фіксації та події, 

- висновки залучених спеціалістів/експертів,  
- повідомлення ЗМІ про подію, 
- розрахункові документи/квитанції на рухоме майно (наприклад, побутову техніку, що  

знаходилась в будинку), фото майна до та після. 
 

Не виключено, що судова практика буде змінюватися й відповідачем буде держава 

агресор. У 2018 році був прийнятий Закон України «Про особливості державної політики із 
забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях», яким передбачена можливість залучення країни-агресора 
РФ в якості відповідача у справах про відшкодування збитків. Однак на практиці такий засіб 

захисту виявився неефективним з огляду на імунітет РФ від рішень національних українських 
судів. Тобто можливість компенсації матеріальних збитків була передбачена лише 
декларативно. У свою чергу, дієвий механізм реалізації цих положень та реальної компенсації 

понесених збитків виявився відсутнім. Проте є сподівання що він буде допрацьовуватися за 
підтримки світової спільноти або буде запропонований механізм захисту прав через міжнародні 

інституції чи фонди. 
 

2.5. Після вичерпання національних засобів захисту слідує звернення до Європейського 

суду з прав людини (протягом чотирьох місяців з дати винесення остаточного рішення судом 
України).  

Підставами для звернення до зазначеного суду є порушення статті 1 Протоколу до 
Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (захист власності).  

 

Згідно статті 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод: «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не 



може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, 
передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».  

За вказаною статтею держава має позитивні обов`язки гарантувати кожному, хто 
перебуває під її юрисдикцією, ефективне використання цього права та його відновлення у разі 

порушення.  
Особа, яка вважає, що стосовно її права власності на таке майно певний позитивний 

обов`язок не був виконаний, має право вимагати від держави компенсації за це невиконання на 

підставі статті 1 Першого протоколу до Конвенції.  
З великою ймовірністю будуть напрацьовані колективні позови , можливо, навіть за 

підтримки держави з використанням описаного чи подібного судового механізму, а також 
виконання зазначеного механізму може гарантуватися за рахунок арештованого майна країни 
агресора. 

 
 

Варіант №3.  
 
Існує ймовірність, що буде укладений мирний договір між Україною та РФ щодо 

репарацій, і у ньому буде вказано (по аналогії з договорами , укладеними після Першої та Другої 
Світової війн) умови відшкодування завданої шкоди на державному рівні, в тому числі за 

рахунок арештованого чи іншого майна країни агресора. 
Світовий досвід стягнення репарацій та відшкодування завданої шкоди  наведений за 

посиланням: 

https://antiraid.com.ua/articles/svitovij-dosvid-stjagnennja-reparacij-ta-vidshkoduvannja-
zavdanoi-shkodi/ 

 

 

Варіант №4. 

 
Готується позов Україна проти Російської Федерації щодо подій з 24.02.2022, для чого 

створена Міжурядова платформа для збору доказів для захисту та представництва України в 
ЄСПЛ, водночас РФ перестає бути стороною Європейської конвенції з прав людини з 16 вересня 
2022 року. В ЄСПЛ зазначили, що Суд має компетенцію розглядати заяви проти Російської 

Федерації щодо можливого порушення Європейської конвенції з прав людини за умови, що 
вони тривали до 16 вересня 2022 року. Зазначений механізм може стати основним у разі 

відсутності мирного договору, який би передбачав порядок відшкодування країною агресором 
завданої шкоди.  

https://humanrights.gov.ua/ 

 
Додатково можна завантажити зібрані докази на офіційних ресурсах 

https://warcrimes.gov.ua/ 
https://tribunal.in.ua/ 
 

 

 

Висновок: оскільки дієвий механізм стягнення збитків зараз відсутній  і лише 
напрацьовується, тому варто зосередитись на формуванні належної доказової бази на 
підтвердження заподіяння збитків (пункти 2.1 – 2.4), подавати заяви в поліцію, використовувати 

інформування в застосунку «Дія» та через сайт https://damaged.in.ua/. Це ресурс, який збирає 
докази злочинів РФ для подальшого відшкодування. 

https://antiraid.com.ua/articles/svitovij-dosvid-stjagnennja-reparacij-ta-vidshkoduvannja-zavdanoi-shkodi/
https://antiraid.com.ua/articles/svitovij-dosvid-stjagnennja-reparacij-ta-vidshkoduvannja-zavdanoi-shkodi/
https://humanrights.gov.ua/
https://warcrimes.gov.ua/
https://tribunal.in.ua/
https://damaged.in.ua/

