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* Такою назвою ми наголошуємо на тому, що агресію проти України згідно з міжнародним 

правом вчиняє не лише росія, а й білорусь, а також можуть вчиняти інші країни



   
Вступ 

Під егідою Асоціації «Професійний Уряд» (Professional Government Association, PGA) 

30.05.2022 було проведено онлайн-брифінг на тему «Фіксація шкоди від триваючої агресії: 

навіщо, яким чином та що далі?». Участь у ньому взяли:  

- Йаел Віас Гвірзман, керівник центру міжнародного кримінального та гуманітарного 

права школи права Гаррі Радзинера Університу Райхмана (Ізраїль) 

- Максим Нефьодов, співзасновник проекту «Russia Will Pay», керівник проектів із 

підтримки реформ Київської Школи Економіки 

- Сергій Замідра, перший заступник голови Всеукраїнської асоціації громад, координатор 

Координаційного центру УАРОР з питань територіальної оборони 

- Артем Крикун-Труш, менеджер практики White-Collar Crimes, PwC в Україні  

- Андрій Андрусевич, старший аналітик, Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і 

довкілля" 

- Андрій Богданович, заступник голови Державної екологічної інспекції України з питань 

цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO) 

- Євгенія Засядько, керівниця відділу клімату, ГО "Екодія" 

- Наталія Мицай, директорка Національного літературно-меморіального музею 

Г.С.Сковороди (c.Сковородинівка, Харківська обл.) 

- Професор Ана Філіпа Врдоляк, голова кафедри ЮНЕСКО з міжнародного права та 

культурної спадщини при Технологічному Університеті Сіднея (Австралія) 

- Маркіян Ключковський, партнер Астерс, член робочої групи з розробки та 

впровадження міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої 

внаслідок збройної агресії проти України 

- Тетяна Бойко, координаторка енергетичних програм Громадянської мережі ОПОРА 

- Емануела Гіллард, старша науковиця Оксфордського Інституту етики, права та 

збройних конфліктів; науковиця-консультантка, Chatham House 

Привітальне слово про діяльність PGA озвучив голова правління PGA Костянтин Лісничий, а 

модератором заходу виступила членкиня правління PGA Єлизавета Баданова.  

PGA публікує підсумки проведеної дискусії (наведені в абзацах із зазначенням імені та 

прізвища спікера), з урахуванням додаткових коментарів модератора та інформації, що була 

отримана модератором від спікерів, від інших суб’єктів та з відкритих джерел, а також з 

додаванням рекомендацій державі щодо більш ефективного управління процесом фіксації 

шкоди від триваючої агресії.  

Інформація є актуальною станом на дату брифінгу, якщо не зазначено інше. 



   
Рекомендації PGA за результатом брифінгу 

Рекомендація державі №1: на державному рівні повинна бути проведена інформаційна 

кампанія щодо найбільш оптимального рекомендованого способу дій громадян при виявленні 

нанесення різних видів шкоди (загибель або поранення особи, руйнування або пошкодження 

житлового об’єкту, руйнування або пошкодження нежитлового об’єкту комерційного 

використання та некомерційного використання).   

Рекомендація державі №2: розробити недискримінаційні, об’єктивні та прозорі правила 

добровільної сертифікації на предмет безпеки (у тому числі безпеки персональних даних) 

порталів збору інформації про наслідки агресії проти України, забезпечити перевірку в 

обов’язковому порядку порталів, що функціонують під контролем держави (мають інформацію 

на своєму веб-сайті про партнерство з органами державної влади), а також порталів, що 

хочуть пройти сертифікацію, та централізоване інформування громадян про ті портали, що 

пройшли добровільну сертифікацію (у тому числі після вчинення необхідних корегуючих дій, 

виявлених під час сертифікації).  

Порада громадянам: не будь-який портал збору даних, інформацію про який Ви можете 

знайти в мережі Інтернет, є таким, що заслуговує на довіру, оскільки інформація про 

портали загалом не фільтрується. Тому використовуйте лише ті портали, яким Ви 

можете довіряти. Загалом ними можуть бути або портали, що створені та 

адмініструються державою, або ті, що прозоро та доступно оприлюднюють інформацію 

про свою діяльність. Проте у будь-якому випадку до того, як державою будуть вжиті заходи 

щодо мінімального гарантування якості таких порталів, залишаються ризики 

несанкціонованого доступу до переданих даних. Ці ризики громадяни мають балансувати із 

перевагами, що вони отримують від подання відповідної інформації через портал.   

Рекомендація державі №3: парламент має прийняти законопроєкт №7290, яким створюються 

законодавчі умови для належного розслідування злочинів в Україні відповідно до міжнародних 

правил.  

Рекомендація державі №4: правоохоронні органи в частині розслідування злочинів за статтею 

438 Кримінального кодексу України повинні розслідувати події, що мають ознаки порушень 

міжнародного гуманітарного права, а не виконувати роль фіксації всієї шкоди, спричиненої 

агресією. Для усунення надмірного робочого тиску на правоохоронні органи держава може 

застосувати механізм фіксації шкоди, який не буде залежати від результатів кримінальних 

розслідувань, а формуватиме базу інформації про нанесені пошкодження чи руйнування та 

дії, що призвели до них. Важливу роль у цьому процесі можуть відігравати органи місцевого 

самоврядування.          

Рекомендація державі №5: приділити особливу увагу визначенню шкоди довкіллю, що має 

включати елементи, які згідно з міжнародною практикою мають відшкодовуватися у контексті 

збройного конфлікту.  

Рекомендація державі №6: забезпечити повноцінну категоризацію об’єктів культурної 

спадщини з урахуванням міжнародної практики та із залученням міжнародних експертів.  

Рекомендація державі №7: організувати простий і доступний механізм фінансування 

стандартних робіт по негайному ремонту, який дозволить стандартизувати витрати на такі 

роботи, зібрати більше якісної та індивідуалізованої інформації про отримані пошкодження, а 

також результати роботи якого можна буде пред’явити для відшкодування згідно з 

міжнародним механізмом фінансування, що буле обраний.  



   
1. Навіщо фіксувати шкоду 

Йаель Віас Гвірсман зазначає, що неправомірні акти, що вчиняються зараз на території 

України, можуть призвести до різних видів відповідальності, і відповідно – до різних шляхів 

стягнення репарацій. На неправомірність цих актів вказують, наприклад, експерти Організації 

з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у звіті від 13.04.2022, де вони зазначають про те, 

що напади на об’єкти культурної спадщини та позасудові вбивства найвірогідніше не можна 

виправдати військовою необхідністю. 

За вчинення міжнародних злочинів може наставати як відповідальність держави, так і 

індивідуальна відповідальність. Для реалізації міжнародної відповідальності держави 

використовуються різні міжнародні механізми – від мирних договорів (наприклад, 

Версальський мирний договір 1919) до компенсаційних комісій (наприклад, компенсаційні 

комісії за наслідками збройних конфліктів між Еритреєю та Ефіопією, США та Іраном). 

Наприклад, Україна в особі Президента України вже висловилася про бажання створити 

окрему компенсаційну комісію.  

Притягнення до індивідуальної відповідальності може відбуватися у цивільному та 

кримінальному процесі. Наприклад, навіть держава, що вчиняє міжнародні злочини, може 

нести відповідальність у цивільному процесі за свої неправомірні дії. Стандарт доведення у 

цивільному процесі загалом менш жорсткий, ніж у кримінальному. Окремі особи можуть бути 

притягнені до кримінальної відповідальності Міжнародним кримінальним судом (МКС). Так, 

Україна визнала юрисдикцію МКС щодо окремих дій на своїй території (заяви Верховної Ради 

України від 25.02.2015 та від 04.02.2015), а 28.02.2022 прокурор МКС заявив про відкриття 

розслідування щодо ситуації в Україні.    

За будь-яке міжнародне правопорушення передбачена міжнародна відповідальність, і жертви 

цих порушень мають право на справедливість, правду, репарації та неповторення злочинів. 

Часто фінансування виплат жертвам відбувається за рахунок спеціально створених фондів, 

які наповнюються за рахунок добровільних внесків, а у випадку України – також розглядається 

ідея їх наповнення за рахунок коштів від конфіскованих російських активів (водночас, 

залишається багато питань у цьому зв’язку, у тому числі як ідентифікувати активи, пов’язані із 

росією).  

Залежно від обраного шляху притягнення до відповідальності постає питання доведення 

фактів, наслідків та причинно-наслідкових зв’язків. На думку Йаель, особливо важливо 

усвідомлювати ризик розслідування та збору доказів без урахування загальноприйнятих 

стандартів, оскільки у такому випадку важливі докази можуть бути визнані неприйнятними у 

суді, у тому числі судах на міжнародному та національному рівнях.  

При цьому для фіксації фактів можуть використовуватися різні цифрові засоби, наприклад, 

відомим є застосунок EyeWitness App, розроблений Міжнародною асоціацією адвокатів 

(International Bar Association).   

Для використання у роботі по розслідуванню та збору доказів міжнародних злочинів центр 

міжнародного кримінального та гуманітарного права, керівником якої є Йаель, розробив 

практичне керівництво щодо основних правил, а також додаткових документів для 

ознайомлення (наводиться у Додатку 1, англійською мовою). У ньому, зокрема, зазначається 

про те, що цей документ «розроблений надати необхідне керівництво щодо того, як 

проводити розслідування та збирати докази відповідно до найбільш розповсюджених 

прийнятних стандартів, у тому числі стандартів Міжнародного кримінального суду (МКС), 

з метою підвищення шансів ефективності процесу розслідування та збору доказів».  

 

 

https://www.osce.org/files/f/documents/f/a/515868.pdf
https://www.president.gov.ua/news/proponuyemo-derzhavam-partneram-viznati-sho-rosiya-povinna-p-75221
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/790-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/145-19#Text
https://www.icc-cpi.int/news/statement-icc-prosecutor-karim-aa-khan-qc-situation-ukraine-i-have-decided-proceed-opening
https://www.eyewitness.global/Ukraine-resources-hub


   
2. Яким чином фіксувати шкоду 

2.1. Чи існує єдиний порядок дій? 

На сьогодні в Україні відсутній єдиний рекомендований алгоритм дій громадян та бізнесу для 

фіксації шкоди, завданої агресією проти України.  

За словами Сергія Замідри, коли громадяни стикаються із потребою зафіксувати нанесену 

шкоду собі, своїм рідним, своєму майну чи бізнесу, вони схильні звертатися до всіх органів 

державної влади, які теоретично можуть бути дотичні до подолання наслідків агресії, а також 

подати дані до електронних порталів, чат-ботів, про які вони чули. Це, з одного боку, створює 

додаткове адміністративне навантаження на правоохоронні органи та органи порятунку, а з 

іншого – не гарантує, що подане повідомлення буде достатнім для фіксації юридичного факту 

і врешті-решт отримання грошей на відбудову. Фіксація шкоди у звільнених громадах 

відбувається із залученням місцевої влади, експертів-будівельників, поліції тощо. Він 

наводить приклад проблем із налагодженням процесу фіксації шкоди: у випадку Бородянки, 

яку було звільнено 02.04.2022, засідання комісій по обстеженню зруйнованих та пошкоджених 

об’єктів соціальної та житлової інфраструктури та складення відповідних актів відбувалося 

наприкінці травня 2022 р.  

Сергій Замідра каже, що, на його думку, державі не вистачає єдиної бази з інформацією про 

завдану шкоду, яка б наповнювалася інформацією з різних рівнів: на верхньому рівні – 

узагальнені дані про руйнування територій, а на нижньому рівні – індивідуалізована 

інформація. Водночас, інший учасник дискусії, Максим Нефьодов, не погоджується з такою 

ідеєю, бо вважає її утопічною.  

Відсутність розробленого та прокомунікованого державою алгоритму дій можна пояснити тим, 

що конкретний стандарт якості та повноти доказів, що потрібно зібрати на підтвердження 

випадку завдання шкоди, залежить в першу чергу від того правового механізму, згідно з яким 

постраждалий зможе отримати компенсацію. Таким чином, з боку державних органів може 

існувати побоювання, що та чи інша рекомендація виявиться в кінцевому рахунку не 

правильною. Це, однак, не знімає відповідальності влади перед громадянами: шкоду 

фіксувати треба у момент, найближчий до її нанесення і до проведення будь-яких ремонтних 

дій, громадяни відчувають на собі проблему нестачі інформації і внаслідок цього вдаються до 

надмірних дій, що негативно впливає на роботу всієї державної системи.   

Рекомендація державі №1: на державному рівні повинна бути проведена інформаційна 

кампанія щодо найбільш оптимального рекомендованого способу дій громадян при 

виявленні нанесення різних видів шкоди (загибель або поранення особи, руйнування 

або пошкодження житлового об’єкту, руйнування або пошкодження нежитлового 

об’єкту комерційного використання та некомерційного використання).   

2.2. За відсутності єдиного порядку дій, що робити?  

2.2.1. Звертатися до порталів збору інформації. 

а) До яких порталів звертатися?  

Відомо про існування багатьох онлайн-порталів, інших електронних порталів (наприклад, чат-

ботів) (далі – портали) збору інформації про наслідки агресії проти України. У переважній 

більшості випадків портали збирають у тому числі персональні дані. Ці портали відрізняються 

інформацією, яку вони збирають (наприклад, інформація про воєнні злочини, про порушення 

прав людини тощо), її обсягом, заявленою метою обробки отриманої інформації, у тому числі 

подальшими напрямками використання та передачі інформації.    

Водночас, не існує гарантій належного поводження з персональними даними, а також не 

використання інформації на користь ворога щодо всіх ініціатив збору даних, про які існує 

інформація в публічному доступі. Більше того, існує ризик можливих зловживань, якщо 



   
держава не зможе вжити негайних дій. Для прикладу: деякі портали, що містять національну 

символіку, не містять інформацію про те, який саме орган є розпорядником інформації, що 

збирається через портал, а отже відповідає за збереження персональних даних та їх 

використання виключно в рамках заявленої мети обробки.  

Рекомендація державі №2: розробити недискримінаційні, об’єктивні та прозорі правила 

добровільної сертифікації на предмет безпеки (у тому числі безпеки персональних 

даних) порталів збору інформації про наслідки агресії проти України, забезпечити 

перевірку в обов’язковому порядку порталів, що функціонують під контролем держави 

(мають інформацію на своєму веб-сайті про партнерство з органами державної влади), 

а також порталів, що хочуть пройти сертифікацію, та централізоване інформування 

громадян про ті портали, що пройшли добровільну сертифікацію (у тому числі після 

вчинення необхідних корегуючих дій, виявлених під час сертифікації).  

Щодо діяльності окремих порталів ми отримали інформацію від деяких державних органів. 

Наприклад, від Міністерства юстиції України ми отримали відповідь про функціонування 

Єдиного національного порталу (http://humanrights.gov.ua):  

 

http://humanrights.gov.ua/


   

 

Так само ми отримали деяку інформацію щодо функціонування порталів dokaz.gov.ua та 

warcrimes.gov.ua від Офісу Генерального прокурора ми отримали деяку інформацію:  

 

Від Міністерства цифрової трансформації України інформація на запит про доступ до 

публічної інформації не надійшла.  

Загалом з цією інформації можна зробити певні висновки про роботу відповідних порталів, 

проте надана інформація не є достатньою для розуміння всіх критичних аспектів використання 

персональних даних, що надаються через ці портали. Відповідно, згадана вище добровільна 

сертифікація порталів, у тому числі державних, може допомогти, з одного боку, полегшити 

роботу розпорядникам інформації під час відповідей на численні запити, а також загалом у 

комунікуванні важливої для суспільства інформації, а з іншого – доступно прокомунікувати 

важливу для суспільства та громадян інформацію.    

б) Портал «Дія» (у тому числі мобільний додаток «Дія»). 



   
Більш-менш урегульованим на законодавчому рівні є процес збору інформації про 

пошкоджене та зруйноване майно через Портал «Дія», у тому числі через відповідний 

мобільний додаток (далі – «Дія»).  

Так, згідно з постановою Кабінету Міністрів України 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» через 

«Дію» можна подавати інформацію про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених агресією росії. Важливо, що 

відповідно до пункту 6 цієї постанови: 

… після набрання чинності Законом України про врегулювання відносин щодо 

компенсації за пошкодження та знищення об’єктів нерухомого майна внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

Російської Федерації, до заяв про надання компенсації за пошкоджені та знищені 

об’єкти нерухомого майна прирівнюються подані фізичними особами відповідно до 

цієї постанови інформаційні повідомлення про пошкодження або знищення: 

квартир, інших житлових приміщень в будівлі, приватних житлових будинків, садових 

 та дачних будинків; 

об’єктів будівництва (багатоквартирних будинків, приватних житлових будинків, 

садових та дачних будинків), у яких були зведені несучі та зовнішні огороджувальні 

конструкції (за винятком світлопрозорих конструкцій та заповнення двірних 

прорізів) та щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт; 

складових частини об’єктів, визначених абзацом третім цього пункту (квартир, 

інших житлових приміщень в будівлі), які після прийняття в експлуатацію є 

самостійними об’єктами нерухомого майна. 

Таким чином, у разі прийняття відповідного законопроєкту принаймні фізичні особи зможуть 

претендувати на компенсацію, передбачену цим законом, на підставі вже поданих через «Дію» 

інформаційних повідомлень.    

Крім того, цієї постановою (у редакції змін, внесених постановою КМУ від 29.04.2022 №505) 

для забезпечення збору, накопичення, обліку, обробки, зберігання та захисту інформації про 

пошкоджене та знищене нерухоме майно створюється Державний реєстр майна, 

пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією росії. При цьому:  

Реєстр пошкодженого та знищеного майна є єдиною державною інформаційно-

комунікаційною системою, яка призначена для збирання, накопичення, обліку, 

обробки, зберігання та захисту інформації (документів) про пошкоджене та знищене 

нерухоме майно, просторові координати об’єктів, осіб, нерухоме майно яких 

пошкоджено або знищено, шкоду та збитки, завдані внаслідок пошкодження такого 

майна, та іншу інформацію, визначену цим Порядком. 

Картографічною основою Реєстру пошкодженого та знищеного майна є 

картографічна основа Державного земельного кадастру, відомості містобудівного 

кадастру та кадастрів інших природних ресурсів, інші карти (плани), що 

складаються у формі і масштабі відповідно до норм та правил, технічних 

регламентів. 

Для збирання інформації про пошкоджене або знищене нерухоме майно можуть 

використовуватися інформаційні продукти дистанційного зондування Землі, 

зокрема космічної зйомки. 



   
Держателем Реєстру пошкодженого та знищеного майна є Мінінфраструктури, а 

адміністратором – ДП “ДІЯ”, що належить до сфери управління Мінцифри. До 26.07.2022 

Мінінфраструктури має забезпечити створення та впровадження в експлуатацію цього реєстру 

та оприлюднити інформацію про початок його використання. 

в) Портал збору інформації проєкту «Russia Will Pay» (https://damaged.in.ua/). 

Максим Нефьодов зазначив, що проєкт «Russia Will Pay» (https://damaged.in.ua/) об’єднав 

більше 10 громадських організацій, аналітичних партнерів задля створення високоякісної 

інформації щодо прямої матеріальної шкоди від агресії на підтримку уряду, зокрема, в рамках 

реалізації постанови КМУ №326 від 20.03.2022 «Про затвердження Порядку визначення шкоди 

та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації». З самого початку 

головним завданням була фіксація множинних порушень, але з часом воно 

трансформувалося в інтеграцію даних та аналіз. В рамках проєкту інформація збирається з 

надійних медіа, державних звітів, від бізнес-асоціацій, через саморепортінг громадян та 

бізнесу (опитувальники, «Дія»), а також із залученням інших партнерів. При цьому загалом збір 

інформації про нанесену шкоду може відбуватися для різних цілей, і окремо від їхнього проєкту 

функціонують інші центри, які збираються інформацію для медійних цілей (наприклад, карта 

Bellingcat «Civilian Harm in Ukraine») або для цілей притягнення до кримінальної 

відповідальності. Наразі найбільш перспективним напрямком є дослідження супутникових 

знімків та знімків з дронів. Максим вважає малоімовірним, що кожен постраждалий самостійно 

зможе надати інформацію про пошкодження. Перші три міста, по яким вже зроблена робота 

по цьому напрямку, – Мощун, Горенка, Пуща-Водиця. Більше інформації про проєкт можна 

побачити у наданій презентації (Додаток 2). 

Порада громадянам: не будь-який портал збору даних, інформацію про який Ви можете 

знайти в мережі Інтернет, є таким, що заслуговує на довіру, оскільки інформація про 

портали загалом не фільтрується. Тому використовуйте лише ті портали, яким Ви 

можете довіряти. Загалом ними можуть бути або портали, що створені та 

адмініструються державою, або ті, що прозоро та доступно оприлюднюють інформацію 

про свою діяльність. Проте у будь-якому випадку до того, як державою будуть вжиті заходи 

щодо мінімального гарантування якості таких порталів, залишаються ризики 

несанкціонованого доступу до переданих даних. Ці ризики громадяни мають балансувати із 

перевагами, що вони отримують від подання відповідної інформації через портал.   

2.2.2. Звертатися до правоохоронних органів. 

Артем Крикун-Туш повідомляє, що більшість заяв до правоохоронних органів кваліфікуються 

за статтею 438 Кримінального кодексу України, яка криміналізує порушення законів та звичаїв 

війни. Ця стаття бланкетна, надає відсилки до правил та звичаїв ведення війни, тому її 

застосування правоохоронними органами потребує додаткових зусиль з їх боку. За словами 

Артема, згідно з чинним законодавством підслідність справ за цією статтею належить Службі 

безпеки України, але в чинних реаліях, коли за цією статтею уже розслідуються тисячі справ, 

документуванням доказів займаються практично всі правоохоронні органи, а самі 

розслідування знаходяться на контролі у Офісу Генерального прокурора. Відповідно, заяву 

про вчинення злочину можливо подати, наприклад, до поліції, у тому числі за місцем 

тимчасового перебування постраждалого; важливим є отримання статусу потерпілого у цьому 

провадженні, а також адресація відповідної заяви додатково до Офісу Генерального 

прокурора. При цьому громадянам та бізнесу фіксувати те, що сталося, потрібно будь-якими 

доступними засобами: опитування, фото, відео, акти огляду (офіційні та довільні).  

Згідно із вищезазначеною статтею 438 закони та звичаї ведення війни мають бути передбачені 

міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. 

Такими договорами можуть бути чотири Женевські конвенції 1949 року та інші міжнародні 

угоди стосовно правил ведення війни. Водночас, за міжнародним правом до правил та звичаїв 

https://damaged.in.ua/
https://damaged.in.ua/
https://ukraine.bellingcat.com/
https://ukraine.bellingcat.com/


   
ведення війни також відносяться міжнародні звичаї, кодифікацією яких вже довгий час 

займається Міжнародний комітет Червоного Хреста.  

Емануела Гіллард звертає увагу, що згідно з міжнародною практикою для отримання 

компенсації не обов’язковим є встановлення наявності порушення правил та звичаїв ведення 

війни. Це пов’язано з тим, що за міжнародним гуманітарним правом руйнування чи 

пошкодження майна, загибель та поранення людей не у всіх випадках визнається 

порушенням: наприклад, якщо згідно з правилами міжнародного гуманітарного права ці 

жертви виправдані у конкретному випадку воєнною необхідністю. Так, згідно з резолюцією 

Ради Безпеки ООН №687 (1991) Ірак був визнаний відповідальним за «всі прямі втрати, 

шкоду – у тому числі шкоду довкіллю та виснаженню природних ресурсів – та шкоду 

іноземним урядам, громадянам та корпораціям в результаті неправомірних вторгнення та 

окупації Кувейту» (“any direct loss, damage - including environmental damage and the depletion 

of natural resources - or injury to foreign Governments, nationals and corporations as a result of its 

unlawful invasion and occupation of Kuwait”). В іншому випадку, наприклад, компенсаційна 

комісія щодо війни між Ефіопією та Еритреєю мала мандат на визнання вимог про 

відшкодування у випадку, якщо вони є результатом порушень міжнародного гуманітарного 

права або інших норм міжнародного права («result from violations of international humanitarian 

law, including the 1949 Geneva Conventions, or other violations of international law»).  

Таким чином, фіксація шкоди виключно через звернення до правоохоронних органів не є 

оптимальною, оскільки не всі заявлені порушення можуть бути визнані порушеннями 

відповідної статті Кримінального кодексу України, що створює невизначеність щодо долі 

постраждалих від агресії. Крім того, з’ясування обставин та факту порушень правил та звичаїв 

ведення війни може потребувати значних ресурсів від правоохоронних органів, якщо 

йтиметься про множинність індивідуальних справ, а не справ у зв’язку із конкретними 

випадками воєнних дій, що мають ознаки порушення норм міжнародного гуманітарного права 

(наприклад, обстріл певної місцевості із застосуванням заборонених озброєнь, ракетний 

обстріл захищеного об’єкта, масові страти тощо). У такому випадку завданням слідчого має 

бути встановлення фактів справи та встановлення наявності всіх елементів порушення 

міжнародного гуманітарного права, і паралельно надання статусу потерпілих усім особам, які 

постраждали від такого порушення.  

Для інформації: у Верховній Раді України зареєстрований урядовий проєкт Закону про 

внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу 

України (реєстр.№7290), покликаний, у тому числі, привести термінологію, поняття та 

стандарти українського законодавства у відповідність до норм міжнародного гуманітарного та 

кримінального права.  

Рекомендація державі №3: парламент має прийняти законопроєкт №7290, яким 

створюються законодавчі умови для належного розслідування злочинів в Україні 

відповідно до міжнародних правил.  

Рекомендація державі №4: правоохоронні органи в частині розслідування злочинів за 

статтею 438 Кримінального кодексу України повинні розслідувати події, що мають 

ознаки порушень міжнародного гуманітарного права, а не виконувати роль фіксації 

всієї шкоди, спричиненої агресією. Для усунення надмірного робочого тиску на 

правоохоронні органи держава може застосувати механізм фіксації шкоди, який не буде 

залежати від результатів кримінальних розслідувань, а формуватиме базу інформації 

про нанесені пошкодження чи руйнування та дії, що призвели до них. Важливу роль у 

цьому процесі можуть відігравати органи місцевого самоврядування.          

2.2.3. Звертатися до органів місцевого самоврядування. 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/rus/docs/home
https://www.un.org/Depts/unmovic/documents/687.pdf
https://www.files.ethz.ch/isn/125337/1392_Algiers%20Agreement.pdf
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39449
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39449
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39449


   
Сергій Замідра поділився інформацією щодо окремих аспектів фіксації шкоди об’єктам. У 

цьому зв’язку та зокрема у частині проблеми негайних заходів відновлення доречною є 

нещодавнє роз’яснення Міністерства розвитку громад та територій України та наведені у 

ньому нормативно-правові документи:1  

Роз’яснення щодо фіксації руйнувань для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення 

інфраструктури населених пунктів в умовах воєнного стану 

27.04.2022 

На численні запити стосовно проведення аварійно-відбудовних (аварійно-ремонтних робіт) та 

інших першочергових робіт з відновлення об’єктів (далі – першочергові роботи з відновлення) з 

метою фіксації руйнувань для ліквідації наслідків бойових дій та відновлення інфраструктури 

населених пунктів в умовах воєнного стану Міністерство розвитку громад та територій України 

в межах компетенції повідомляє.  

Відповідно до Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії 

Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 19.04.2022 № 473, організація та координація 

виконання невідкладних робіт здійснюється виконавчими органами сільських, селищних, міських 

рад, а в разі їх відсутності – військовими адміністраціями (далі – уповноважений орган). 

У разі виникнення на відповідній території проявів збройної агресії Російської Федерації, що 

зумовили пошкодження об’єктів, уповноважений орган здійснює попередні візуальні огляди 

пошкоджених об’єктів з метою формування переліків таких об’єктів. 

Щодо об’єктів, які за результатами попереднього огляду визначені як зруйновані та значно 

пошкоджені, уповноважений орган приймає рішення щодо проведення їх обстеження відповідно 

до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 (далі – 

Порядок проведення обстеження). До проведення обстеження залучаються сертифіковані 

фахівці, що мають відповідну кваліфікацію, або підприємства, установи та організації, у складі 

яких є такі виконавці. 

Згідно з Порядком проведення обстеження в умовах дії на території України правового режиму 

воєнного стану та протягом 90 календарних днів після його припинення або скасування 

виконавцями робіт з обстеження пошкоджених об’єктів можуть бути: 

експерт з обстеження будівель і споруд; 

інженер-проєктувальник із кваліфікаційним рівнем “провідний” або “I категорія”, який має 

кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією “інженерно-будівельне проєктування у частині 

забезпечення механічного опору та стійкості”; 

експерт будівельний із кваліфікаційним рівнем “провідний” або “I категорія”, який має 

кваліфікаційний сертифікат за спеціалізацією “експертиза проєктної документації у частині 

забезпечення механічного опору та стійкості”; 

інженер-консультант (будівництво) із кваліфікаційним рівнем “провідний” або “I категорія.  

За результатами обстеження пошкоджених об’єктів виконавцем робіт з обстеження складається 

звіт відповідно до пункту 8-1 Порядку проведення обстеження.  

До зазначеного звіту також додається акт обстеження, що повинен містити інформацію щодо 

визначеної за результатами обстеження категорії пошкоджень об’єкта. 

 
1 https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/rozvitok-budivelnoyi-
diyalnosti/rozyasnennya-shhodo-fiksacziyi-rujnuvan-dlya-likvidacziyi-naslidkiv-bojovyh-dij-ta-vidnovlennya-
infrastruktury-naselenyh-punktiv-v-umovah-voyennogo-
stanu/?__cf_chl_rt_tk=bZ6JQo5FmgGnnfIGjXlHUVbPAwGcYi9TpX8PcZyFFUg-1651222065-0-
gaNycGzNCL0&fbclid=IwAR0U4Xjy5URZtJPSrW_Zd8qaGk_VsnUGcQkW6ER9_l8Ba-wrsM5-KcuZme8  

https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/rozvitok-budivelnoyi-diyalnosti/rozyasnennya-shhodo-fiksacziyi-rujnuvan-dlya-likvidacziyi-naslidkiv-bojovyh-dij-ta-vidnovlennya-infrastruktury-naselenyh-punktiv-v-umovah-voyennogo-stanu/?__cf_chl_rt_tk=bZ6JQo5FmgGnnfIGjXlHUVbPAwGcYi9TpX8PcZyFFUg-1651222065-0-gaNycGzNCL0&fbclid=IwAR0U4Xjy5URZtJPSrW_Zd8qaGk_VsnUGcQkW6ER9_l8Ba-wrsM5-KcuZme8
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/rozvitok-budivelnoyi-diyalnosti/rozyasnennya-shhodo-fiksacziyi-rujnuvan-dlya-likvidacziyi-naslidkiv-bojovyh-dij-ta-vidnovlennya-infrastruktury-naselenyh-punktiv-v-umovah-voyennogo-stanu/?__cf_chl_rt_tk=bZ6JQo5FmgGnnfIGjXlHUVbPAwGcYi9TpX8PcZyFFUg-1651222065-0-gaNycGzNCL0&fbclid=IwAR0U4Xjy5URZtJPSrW_Zd8qaGk_VsnUGcQkW6ER9_l8Ba-wrsM5-KcuZme8
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/rozvitok-budivelnoyi-diyalnosti/rozyasnennya-shhodo-fiksacziyi-rujnuvan-dlya-likvidacziyi-naslidkiv-bojovyh-dij-ta-vidnovlennya-infrastruktury-naselenyh-punktiv-v-umovah-voyennogo-stanu/?__cf_chl_rt_tk=bZ6JQo5FmgGnnfIGjXlHUVbPAwGcYi9TpX8PcZyFFUg-1651222065-0-gaNycGzNCL0&fbclid=IwAR0U4Xjy5URZtJPSrW_Zd8qaGk_VsnUGcQkW6ER9_l8Ba-wrsM5-KcuZme8
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/rozvitok-budivelnoyi-diyalnosti/rozyasnennya-shhodo-fiksacziyi-rujnuvan-dlya-likvidacziyi-naslidkiv-bojovyh-dij-ta-vidnovlennya-infrastruktury-naselenyh-punktiv-v-umovah-voyennogo-stanu/?__cf_chl_rt_tk=bZ6JQo5FmgGnnfIGjXlHUVbPAwGcYi9TpX8PcZyFFUg-1651222065-0-gaNycGzNCL0&fbclid=IwAR0U4Xjy5URZtJPSrW_Zd8qaGk_VsnUGcQkW6ER9_l8Ba-wrsM5-KcuZme8
https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/rozvitok-budivelnoyi-diyalnosti/rozyasnennya-shhodo-fiksacziyi-rujnuvan-dlya-likvidacziyi-naslidkiv-bojovyh-dij-ta-vidnovlennya-infrastruktury-naselenyh-punktiv-v-umovah-voyennogo-stanu/?__cf_chl_rt_tk=bZ6JQo5FmgGnnfIGjXlHUVbPAwGcYi9TpX8PcZyFFUg-1651222065-0-gaNycGzNCL0&fbclid=IwAR0U4Xjy5URZtJPSrW_Zd8qaGk_VsnUGcQkW6ER9_l8Ba-wrsM5-KcuZme8


   
Об’єкти, які за результатами попереднього візуального огляду визначені як незначно 

пошкоджені та такі, що можуть бути відновлені шляхом поточного ремонту, за рішенням 

уповноваженого органу, можуть бути обстежені комісією, до складу якої входять представники 

уповноваженого органу, власника – балансоутримувача об’єкта (за можливості) та мають 

включатися фахівці з будівельною освітою. За результатом огляду об’єкту комісією складається 

акт з обстеження. 

Також необхідно зауважити, що змінами до Порядку затвердження проєктів будівництва і 

проведення їх експертизи, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 

2022 р. № 470, що проєкти будівництва з капітального ремонту об’єктів (незалежно від класу 

наслідків (відповідальності), пошкоджених в результаті воєнних дій, допускається здійснювати у 

складі дефектного акту, у якому визначаються фізичні обсяги робіт, пояснювальної записки, в 

якій зазначаються умови виконання робіт, та кошторисної документації. 

Такий проєкт має розроблятись на підставі звіту за результатами обстеження, розробленого 

відповідно до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257. Зазначений 

звіт повинен містити висновок про технічний стан об’єкта, відомість пошкоджених (зруйнованих) 

конструкцій, інженерних систем (із зазначенням ступеня та обсягів пошкоджень, їх технічного 

стану), а також рекомендовані заходи з відновлення експлуатаційної придатності об’єкта. 

Рішення щодо обсягу проєктної документації (щодо можливості розроблення проєкту 

будівництва у складі дефектного акту, пояснювальної записки та кошторисної документації) 

приймається головним архітектором проєкту та/або головним інженером проєкту за 

погодженням із замовником, що зазначається у завданні на проєктування. 

Форма дефектного акту, наведена в додатку 29 до КНУ «Настанова з визначення вартості 

будівництва», затверджених наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 (далі – Настанова). 

Кошторисна документація у складі проєкту капітального ремонту розробляється відповідно до 

Настанови. 

У випадках здійснення першочергових робіт з відновлення пошкоджених об’єктів в рамках 

поточного ремонту (який відповідно до законодавства не належить до видів будівництва), обсяги 

робіт визначаються на підставі акту обстеження, складеного уповноваженим органом за 

результатами комісійного огляду об’єкта, і можуть бути представлені у формі дефектного акту. 

Вартість поточного ремонту має визначатися на підставі обґрунтованих трудових та 

матеріально-технічних ресурсів та їх вартості, обчисленої у поточному рівні цін. Для визначення 

вартості таких робіт за рішенням замовника можуть використовуватись положення Настанови. 

3. Чому і як фіксувати шкоду навколишньому середовищу 

Андрій Андрусевич коротко презентував дослідження Ресурсно-аналітичного центру 

«Суспільство і довкілля» щодо міжнародної практики щодо компенсації шкоди завданої 

довкіллю в результаті окупації або воєнних дій: Компенсація екологічної шкоди внаслідок 

воєнних дій: міжнародна практика. Аналітична записка (2022) (rac.org.ua).  

За його словами, існує два формати отримання відшкодування завданої шкоди довкіллю – за 

мирними договорами або за рішенням третьої сторони, що не обов’язково має бути 

Міжнародним Судом ООН (наприклад, існує масштабна практика компенсаційної комісії ООН, 

створеної після завершення війни Іраку проти Кувейту).  

На його думку, шкода довкіллю має свою особливість, оскільки вона є такою, що завдається 

народу України і державі Україна, і її відшкодуванням має займатися держава як така, а не 

окремо взятий індивід чи юридична особа. Формат отримання відшкодування, що 

застосовувався після Другої світової війни, коли була призначена глобальна сума компенсації, 

здається найменш ефективним механізмом з точки зору отримання компенсації шкоди, 

завданої довкіллю, у тому числі тому, що цінність довкілля та грошова оцінка такої цінності 

виросли в очах суспільства та держав: у 1945 р. ніхто навіть і не думав про шкоду довкіллю у 

https://www.rac.org.ua/priorytety/viyna-ta-zelena-vidbudova-ukrayiny/kompensatsiya-ekologichnoyi-shkody-vnaslidok-voennykh-diy-mizhnarodna-praktyka-analitychna-zapyska-2022
https://www.rac.org.ua/priorytety/viyna-ta-zelena-vidbudova-ukrayiny/kompensatsiya-ekologichnoyi-shkody-vnaslidok-voennykh-diy-mizhnarodna-praktyka-analitychna-zapyska-2022


   
формі втрати екосистемних послуг та біорізноманіття, а не просто втрати корисних копалин та 

обсягів природних ресурсів – наразі ж цінність довкілля розраховується у тому числі, з 

урахуванням екосистемних послуг, що надаються довкіллям (наприклад, рекреаційних послуг, 

послуг очищення тощо). За мирним договором вдалося знайти лише один випадок, коли 

передбачалося відшкодування шкоди, нанесеній довкіллю. При цьому існує достатня 

міжнародна практика з питання відшкодування шкоди, завданої довкіллю, у тому числі два 

нещодавніх рішення Міжнародного Суду ООН (Коста Ріка проти Нікарагуа, ДРК проти Уганди) 

та рішення компенсаційної комісії за наслідками війни Іраку проти Кувейту, що лише 

нещодавно завершила свою роботу.  

На думку Андрія, документування шкоди довкіллю має бути пріоритетом номер один, оскільки 

природа має схильність до самовідновлення. Вторинним є процес оцінки нанесеної шкоди, 

оскільки це буде залежати від механізму для відшкодування, що буде обраний або доступний. 

Наприклад, принаймні Міжнародний Суд ООН у двох зазначених справах скептично ставиться 

до методів оцінки, спеціально розроблених під конкретну ситуацію.  

Андрій зазначає, що визначення поняття екологічної шкоди є також важливим. Наприклад, 

після війни Іраку проти Кувейту основний обсяг компенсації стосувався відновлення та 

очищення довкілля та витрат на фіксацію шкоди. Відповідно, мають бути розроблені необхідні 

державні програми щодо цих процесів, витрати на які потім можуть бути оцінені. Крім того, до 

екологічної шкоди має відноситься шкода громадському здоров’ю.  

Рекомендація державі №5: приділити особливу увагу визначенню шкоди довкіллю, що 

має включати елементи, які згідно з міжнародною практикою мають відшкодовуватися 

у контексті збройного конфлікту.  

Андрій Богданевич розповів про роботу Державної екологічної інспекції (далі – ДПІ) з питання 

фіксації шкоди довкіллю. Він зазначив, що після 24.02.2022 при ДПІ було створено 

оперативний штаб, до складу якого були включені представники комітетів Верховної Ради 

України, Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів (далі - Мінприроди), 

Міноборони, Ради національної безпеки та оборони, Служби безпеки України, Національної 

поліції, громадськості тощо. Завдання цього штабу включають фіксацію та розрахунок шкоди 

довкіллю. Штабом отримано близько 250 повідомлень про небезпечні та надзвичайні події від 

вторгнення росії. Веб-сайт оперативного штабу містить, зокрема, детальний перелік 

зафіксованих подій. Інформація про події збирається як працівниками штабу безпосередньо, 

так і через розроблені канали комунікації, а саме: телеграм-бот та мобільний додаток 

«Екошкода».  

За його інформацією, Мінприроди вже затвердило Методику визначення розміру шкоди 

завданої землі, ґрунтам внаслідок надзвичайних ситуацій та/або збройної агресії та бойових 

дій під час дії воєнного стану (наказ від 04.04.2022  №167) та Методики розрахунку 

неорганізованих викидів забруднюючих речовин або суміші таких речовин в атмосферне 

повітря внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій та/або під час дії воєнного стану та 

визначення розмірів завданої шкоди (наказ від 13.04.2022  №175). Як наслідок, станом на 

24.05.2022 розраховано попередню суму збитків довкіллю на рівні 3,2 млрд грн.  

Євгенія Засядько презентувала інтерактивну карту випадків потенційної шкоди довкіллю, що 

є доступною на сайті ГО «Екодія». Робота по збору інформації ведення цією ГО самостійно 

(так само є електронна адреса, через яку можна подати інформацію про злочин у сфері 

довкілля) та розподіляється по окремим категоріям випадків: «відходи тваринництва», 

«пошкодження промислових об’єктів» тощо. Інформація також надається Мінприроди.     

Додатково ми отримали інформацію про шкоду, завдану водним ресурсам, від Державного 

агентства водних ресурсів:  

https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/150/150-20180202-JUD-01-00-EN.pdf
https://www.icj-cij.org/public/files/case-related/116/116-20220209-JUD-01-00-EN.pdf
file:///D:/Documents/creating%20new/briefing%20-%20documenting%20damage/shtab.gov.ua
https://www.dei.gov.ua/posts/2226
https://www.dei.gov.ua/posts/2226
https://t.me/EcoShkodaBot
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0406-22#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-22#Text
https://ecoaction.org.ua/warmap.html


   

 

4. Чому і як фіксувати шкоду культурній спадщині 

Наталія Мицай поділилася досвідом реагування на руйнування пам’ятки національного 

значення - Національного літературно-меморіального музею Г.С. Сковороди, що був 

уражений 07.05.2022. Після ракетного удару по будівлі, де провів останні дні найвідоміший 

український філософ, зайнялася пожежа, і зараз будинок знаходиться в аварійному стані, 

повністю втрачені дах, стіни, вікна, двері, дерев’яні перегородки. Після удару було проведено 

обстеження із залученням архітекторів, інженерів-реставраторів та науковців. Є два варіанти 

відновлення: проведення реставраційних робіт або проведення першочергових аварійних, 

конвертаційних робіт. На сьогодні ведуть переговори з меценатами та оголошено інформацію 

про збір коштів на реставрацію.  

За словами Наталії, загалом при Харківській ВЦА та департаменті культури Харківської ОДА 

створена спеціальна комісія, що виїздить фіксувати шкоду об’єктам культурної спадщини, яких 

в Харківській області досить багато. Після удару вдалося зафіксувати завдану шкоду, а саме 

зробити фотофіксацію, зйомку дроном, були направлені звернення до правоохоронних 

органів. Крім того, допомагала із фіксацією також організація ICCROM, яка надала зручні для 

заповнення анкети оцінювання пошкоджень. Музей співпрацює Єльським університетом щодо 

можливостей звернення до судів для покарання за цей злочин, а також зі Штабом порятунку 

культурної спадщини, Музеєм Революції гідності, іншими волонтерами.    

Ана Філіпа Врдольяк звертає увагу на те, що фіксація шкоди культурній спадщині відіграє 

важливу роль зокрема у доведенні факту вчинення геноциду, а також порушень прав людини 

та злочину вчинення гоніння (як частини злочину проти людяності) як з точки зору 

відповідальності держав, так і індивідуальної кримінальної відповідальності конкретних осіб. 

За її словами, шкода культурній спадщині може бути нанесена не лише руйнуванням або 

пошкодженням матеріальних об’єктів таких як пам’ятки, але й посяганням на приватні колекції, 

руйнуванням нематеріальної спадщини, у тому числі її носіїв, а також пошкодженням бібліотек 

https://www.iccrom.org/
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/stvoreno-shtab-poryatunku-kulturnoyi-spadshchyny-ukrayiny#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%2F%20Heritage%20Emergency%20Response%20Initiative,%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%97%D1%97%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96.
https://uinp.gov.ua/pres-centr/novyny/stvoreno-shtab-poryatunku-kulturnoyi-spadshchyny-ukrayiny#:~:text=%D0%A1%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%20%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%B1%20%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%82%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%83%20%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B8%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8%20%2F%20Heritage%20Emergency%20Response%20Initiative,%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%97%D1%97%20%D0%BF%D1%96%D1%81%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%96.
https://www.maidanmuseum.org/uk


   
та архівів. Загалом, важливу роль для фіксації завданої шкоди відіграє коректна 

інвентаризація об’єктів культурної спадщини, що має бути налагоджена у мирний час. Для 

фіксації шкоди можна використовувати розроблені цифрові засоби, наприклад розроблений 

мобільний застосунок IBA EyeWitness App.      

Рекомендація державі №6: забезпечити повноцінну категоризацію об’єктів культурної 

спадщини з урахуванням міжнародної практики та із залученням міжнародних 

експертів.  

5. Що далі? 

Загалом можна виділити два шляхи отримання конкретною особою коштів, що за своєю 

природою є компенсацією за шкоду, завдану їй або її майну агресією проти України. Це – так 

званий індивідуальний шлях або шлях централізованого розподілу коштів.  

Слід звернути увагу, що тут не йдеться про отримання коштів фінансової допомоги від України, 

інших держави та організацій на відбудову, оскільки з правової точки зору вони не є 

компенсацією, а носять характер допомоги. При цьому в силу добровільності цих механізмів 

надання такої допомоги теоретично може бути обумовлене певними умовами, наприклад 

умовою про неотримання компенсації, як описано вище, самостійно або через державні 

механізми.    

5.1. Індивідуальний шлях. 

Йдеться про отримання коштів за наслідком розгляду індивідуальної справи із застосуванням 

прийнятних для органу прийняття рішення стандартів якості та повноти доказів. Пропозицію 

реалізувати цей шлях нещодавно висловив Президент України, коли запропонував 

міжнародній спільноті створити спеціальну компенсаційну комісію по Україні. Про цю ідею 

розповів Маркіян Ключковський. Він пояснив, що наразі немає оптимальних шляхів отримання 

індивідуальної компенсації завданих збитків, і що постала задача створити такий механізм з 

нуля. Водночас, суттєвою проблемою цієї ідеї залишається те, що попередні компенсаційні 

комісії створювалися або за згодою держави, що мала відшкодувати шкоду, або за рішенням 

Ради Безпеки ООН. Концепція передбачає створення компенсаційної комісії на підставі 

багатостороннього договору, але залишається питання того, з яким коштів відбуватиметься 

фінансування виплат. На цій стадії поки що немає чітких пропозицій щодо того, який стандарт 

доказів буде вимагатися, проте існує бажання зробити його адекватним. Зокрема, 

пропонується розбити всі вимоги на категорії і для тих, які не є значними, застосовувати більш 

прості правила провадження, наприклад, у випадку втрати житла достатнім має бути подати 

лише підтвердження права власності на нього. Більше інформації про концепцію створення 

компенсаційної комісії по Україні наведено у цьому матеріалі: Launching an International Claims 

Commission for Ukraine – EJIL: Talk! (ejiltalk.org). 

5.2. Шлях централізованого розподілу коштів.  

Йдеться про отримання коштів від держави Україна, яка у свою чергу отримає репарації за 

вчинені міжнародні правопорушення проти неї. Оскільки безпосереднім отримувачем коштів у 

цьому випадку є держава, постає питання принципів та механізмів розподілу отриманих або 

очікуваних коштів між постраждалими, у тому числі це стосується прийнятних способів фіксації 

завданої шкоди. Інше питання стосується того, чи отримання коштів державою централізовано 

може стати перешкодою для використання окремими постраждалими індивідуального шляху 

(як описано вище).  

Загалом, як зазначає Емануела Гіллард, репарації за міжнародним правом можуть мати 

форму реституції, компенсації або сатисфакції, при цьому кожна із цих форм відповідальності 

може бути виражена монетарно.  

https://www.ejiltalk.org/launching-an-international-claims-commission-for-ukraine/
https://www.ejiltalk.org/launching-an-international-claims-commission-for-ukraine/


   
В Україні зареєстрований та проголосований у першому читанні проєкт Закону про про 

компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

Російської Федерації (реєстр.№7198). Нам не вдалося отримати додаткові коментарі щодо 

його основного змісту. 

Водночас, як зазначає Тетяна Бойко, існує необхідність розгляду альтернативного механізму 

роботи централізованого процесу розподілу коштів. Оскільки сам законопроєкт вказує на те, 

що одночасно з отриманням компенсації отримувач компенсації укладає договір про 

відступлення державі права вимоги до росії щодо відшкодування збитків за пошкодження або 

знищення об’єкта нерухомого майна, заподіяних внаслідок бойових дій, терористичних актів, 

диверсій, спричинених військовою агресією, то ця концепція повинна стати ядром для всієї 

структури закону. Громадська мережа ОПОРА випустила окремий матеріал з коментарями 

щодо законопроєкту: “Компенсації” чи репарації? Про що має бути закон про відшкодування 

шкоди, завданої житлу та іншій нерухомості | ПроОСББ (proosbb.info). Зокрема, важливо, щоб 

у новому законі було визначено повноваження комісій на місцевому рівні щодо оцінки збитків 

у грошовому вираженні. Окремо вона зазначає про необхідність організації механізмів 

фінансування для проведення негайних ремонтів (наприклад, заміни вікон тощо).   

Емануела Гіллард погоджується з тим, що законопроєкт покриває лише частину шкоди, що 

може бути завдана, оскільки вона може мати й інші форми: загибель людей, руйнування 

рухомого майна, бізнесу тощо. Особливо важливо, щоб під час реалізації міжнародного 

механізму інтереси безпосередньо постраждалих були враховані та вони отримали належну 

компенсацію. Вона приводить приклад врегулювання наслідків війни між Ефіопією та 

Еритреєю, коли ці держави провели залік зустрічних вимог між собою, і відповідно жертви 

конфлікту залишилися ні з чим.  

Рекомендація державі №7: організувати простий і доступний механізм фінансування 

стандартних робіт по негайному ремонту, який дозволить стандартизувати витрати на 

такі роботи, зібрати більше якісної та індивідуалізованої інформації про отримані 

пошкодження, а також результати роботи якого можна буде пред’явити для 

відшкодування згідно з міжнародним механізмом фінансування, що буле обраний.  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39283
https://proosbb.info/node/874?fbclid=IwAR0tmBMmEgft__VovFOacJGZq4dT_aXUpPA_tTP2gCslXwhyQGJ4DfLv9UA
https://proosbb.info/node/874?fbclid=IwAR0tmBMmEgft__VovFOacJGZq4dT_aXUpPA_tTP2gCslXwhyQGJ4DfLv9UA

