
ЯК ВІДБУВАТИМЕТЬСЯ  
ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ,  
ЗАВДАНИХ ВІЙСЬКОВОЮ  
АГРЕСІЄЮ РФ



ЕТАП 1 
ФІКСАЦІЯ

• Звернення до поліції із заявою про вчинення кримінального 
правопорушення аби зафіксувати факт події знищення / пошкодження 

майна; 
• Звернення до Державної служби з надзвичайних ситуацій з метою фіксації 
пожежі/аварії; 

• Самостійна фіксація –  зйомка фото та відео, покази свідків (з зазначенням 

інформації про особу); 

• Складання актів про огляд / пошкодження (з зазначенням інформації про 
особу, яка фіксує); 

• Для юридичної особи – складання наказів про знищення та пошкодження 
майна, неможливість його використання, зупинення діяльності 
підприємства або його частини; 

• Збір інформації зі ЗМІ та офіційних джерел (сайти Президента України, 
Міноборони,Мінінфраструктури, Генерального штабу ЗСУ тощо) про дати та 
час подій, які могли призвести та призвели до знищення / пошкодження. 



ЕТАП 2 

ЗБІР ДОКУМЕНТІВ

• Збір всіх правовстановлюючих документів на власність (свідоцтва 
про право власності, довідки з реєстру нерухомого майна, договори 
купівлі, квитанції тощо); 

• Збір всіх можливих документів стосовно втраченого / пошкодженого 
майна – чеки, квитанції, технічні документи, фінансові документи,   
звіти, дозволи та ліцензії тощо.       



ЕТАП 3

ЕКСПЕРТИЗА

Залежно від характеру пошкоджень та особливостей 
майна, майно підлягатиме різним видам оцінки.  
Експертизи направлені на встановлення: 
• Вартості фактично втраченого майна; 

• Вартості відновлення (в т.ч. виробничих потужностей підприємств, 
   складів тощо); 
• Втраченої вигоди – недоотриманого прибутку. 



ЕТАП 4

СУД В УКРАЇНІ

• Місце суду – за місцем завдання шкоди; 
• Відповідач – рф; 
• Судовий збір – відсутній; 
• Докази – все перелічене вище, а також експертиза; 
• Тривалість – орієнтовно від 2 місяців до 1 року; 
• Очікування – рф навряд буде представляти власні інтереси в українському 
суді, а тому вірогідність виграшу висока; 

• Що робити із рішенням суду – два варіанти: або (1) рішення можна буде 
виконати в Україні, або (2) визнати і виконати за кордоном. Жоден із цих 
варіантів наразі не є на 100% доступним, але всі над цим працюють,  

як в Україні, так і іноземні партнери; 
• Навіщо зараз ініціювати суд – вочевидь, бізнесу кошти будуть повертати в 
останню чергу, а фізичним особам – після задоволення всіх потреб 
Держави. Тому важливо самостійно вчиняти дії аби пришвидшити цей 
процес. Суд – найефективніший варіант. 



ІЗ ЯКИХ КОШТІВ МОЖНА БУДЕ  
ОТРИМАТИ ВІДШКОДУВАННЯ 

ВАЖЛИВО:

• Націоналізація – якщо всередині держави ці кошти направлять на 
відповідні виплати; 

• Кошти рф в Україні – за двох альтернативних умов: (1) якщо їх тут 
виявлять, або (2) якщо їх передадуть Україні з-за кордону; 

• Кошти резидентів рф за кордоном – якщо іноземні держави на  
• це погодяться – є механізм (описано нижче); 

• Кошти рф за кордоном - найбільш вірогідний варіант. 



Варто враховувати: 
• Оцінка збитків не має бути завищеною. Істотно заробити навряд вдасться; 
• Зараз, із високою ймовірністю, можна говорити лише про отримання рішення суду  
   в Україні, для цього є всі передумови; 

• Велика імовірність, що в Європі рф буде захищатись в судах, а тому процедура визнання 
та виконання може потребувати значного часу та ресурсу; 

• Якщо не робити описаного вище в цьому чек-лісті, то вірогідність отримання 
відшкодування мізерно мала. 

Резюмуючи: зараз загальна тенденція складається на користь українських 
громадян та бізнесу. Може бути складно та довго, але шанси є, і за них  
варто боротись.



Практика представлена на ринку понад 14 років - протягом всього періоду роботи 
компанії. Спеціалізується на вирішенні складних спорів, зокрема господарських, 
цивільних, трудових, та адміністративних справ. На рахунку команди — перемоги в 
знакових для українського права процесах і значна кількість успішно проведених 
майнових, корпоративних, податкових, антимонопольних суперечок. Велику частину 
роботи займає альтернативне (досудове) вирішення суперечок.  

Тільки за останній рік понад $14 млн виграно на користь наших клієнтів. 90% спорів 
завершуються перемогою клієнта Juscutum..  

Juscutum допомагає вести переговори, моделює розвиток конфліктної ситуації, формує 
стратегію поведінки в ній для отримання найбільш сприятливого результату для клієнта.  

Сфери компетенцій:  
• Участь в переговорах та вирішенні спорів; 
• Представництво в усіх судових інстанціях по всіх категоріях справ; 
• Подача заяв до міжнародних судових інстанцій та супровід процесів; 
• Подача заяв в міжнародні судові інстанції і супровід процесів; 
• Виконання рішень міжнародних судів в Україні; 
• Подача заяв і супровід процесу в ЄСПЛ. 

Анатолій Рибачок, 
Практика Вирішення спорів 

Електронна пошта: anatolii.rybachok@juscutum.com  
Мобільний телефон: +38 063 327 59 55  



Ми готові допомогти клієнту вночі і в вихідні, вміємо входити в приміщення, де проводиться 
обшук, і знаємо слова, які можуть припинити незаконний допит. Ми віримо тільки в 
звинувачення на підставі законно зібраних доказів, дає нам достатньо інструментів захисту 
клієнта і впевненість у перемозі. 
Для максимального захисту клієнтів від неправомірних дій правоохоронних органів ми 
створили мобільний додаток Juscutum Legal Alarm. Це тривожна кнопка.  
Після її натискання ми отримуємо ваші координати, що дозволяє уникнути безглуздого 
спілкування з правоохоронцями. Ми точно знаємо де ви і зможемо вас знайти і захистити. 
 

Сфери компетенцій: 

• Комплексний захист від рейдерського захоплення бізнесу; 
• Внутрішні і зовнішні розслідування, оцінка кримінально-правових ризиків; 
• Compliance-процедури; 
• Припинення фактових виробництв; 
• Захист інтелектуальної власності в рамках кримінальної справи, а також IT-сфери; 
• Адвокатський захист - представництво інтересів; 
• Зняття арештів з рахунків та повернення вилученого майна; 
• Правовий аудит ризиків в компанії; 
• Навчання персоналу методам правової безпеки; 
• Підготовка публічної позиції в конфліктах з правоохоронними органами; 
• Допомога клієнту в ході слідчих та інших процесуальних дій, а так само допомогу у 
відшкодуванні збитку, заподіяного злочинними діями; 

• Мінімізація та уникнення негативних наслідків обшуків, арештів і вилучення активів 
    (Зняття арештів, повернення вилученого майна і т.д.); 
• Консультування з питань кримінального, антикорупційного права, адміністративних 
правопорушень. 

Станіслав Борис,  
Радник Практики безпеки бізнесу



+380 44 359 08 96 
+38 097 570 35 43 
  
Україна, Київ, 01054 
Вул. Олеся Гончара, 35 
www.juscutum.com


