
Фіксація 
пошкоджень та 
збір документів для 
компенсації 
збитків. Практичний 
погляд



Вітаю!
Мене звати Василь Гаращак
Я юрист Адвокатського об’єднання “Донець і Партнери”

З початку повномасштабного вторгнення наші адвокати
здійснили декілька десятків виїздів і фіксацій
пошкодження цивільних та господарських об’єктів.
За напрацьованими нами алгоритмами та
документами з фіксації пошкоджень працюють адвокати
по всій Україні.
Ми здійснюємо юридичний супровід багатьох компаній-
лідерів в Харківському регіоні, в тому числі агросектору,
серед яких ТМ “Агромол”.



Протоколювання пошкодженого майна

1.Правомочність особи, яка здійснює огляд;
2.Максимальний опис пошкоджень майна;
3.Привязка до суміжних об’єктів;
4.Координати місця знаходження, дата та час зйомки;
5.Дата, орієнтовний час та місце потрапляння вибухового 
предмету та наслідки такого потрапляння;

6.Додатки до протоколу огляду місця події (об’єкту).



Кримінальне провадження

1.Підслідність справ;
2.Процес відкриття кримінального провадження;
3.Визнання особи потерпілою;
4.Об’єднання кримінальних проваджень.



Документи від ДСНС України

1.Акти про пожежу та додатки до них;
2.Акти про знешкодження вибухонебезпечних предметів;



Документи від Національної поліції

1.Протокол огляду місця події;
2.Витяг з ЄРДР;
3.Постанова про визнання потерпілим.



Документи від ОМС та
військових адміністрацій

1. Рішення про проведення огляду пошкодженого майна;
2. Звіт та акт про результати обстеження пошкодженого майна;
3. Рішення про створення комісії із визначення збитків власників землі 
та землекористувачів;

4. Акти комісії із визначення збитків власників землі та 
землекористувачів;

5. Підтвердження отримання органами місцевого самоврядування 
чи військовими адміністраціями заяви про компенсацію збитків 
земельним ділянкам з відповідними додатками.



Оцінка збитків будівель

1.Проводиться на підставі звіту про технічний стан об’єкту, проектно-
кошторисної документації, огляду суб’єктом оціночної діяльності 
пошкодженого об’єкту, інших документів, які були зібрані 
постраждалою особою;

2.Оцінка збитків підприємств здійснюється за відповідною 
методикою, яка розробляється відповідно до Порядку визначення 
шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326



Збитки, завдані земельним ділянкам

1.Витрати на рекультивацію земель;
2.Збитки на землях с/г призначення, пов’язані з пошкодженням житлових 
будинків, насаджень, водних джерел, …;

3.Витрати на відновлення меліоративних площ.





ПИТАННЯ?



61024, м. Харків, вул. Пушкінська 96-А

www.donets.partners

+38 (095)-853-79-45

адвокатське об’єднання


