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Анотація

  

Російська військова агресія завдала українському народу та державі
неабияких втрат: загибель військових та цивільного населення, пошкодження
житла руйнування інфраструктури, знищення культурної спадщини.  

Сподіваємось, що цей посібник допоможе людям, які опинились у скрутному
становищі без житла, майна, бізнеса здійснити певні необхідні кроки для
забезпечення майбутнього відшкодування збитків. Також подібні поради дамо
підприємцям.   

Це лише перші необхідні дії, які можна починати робити на територіях, які
підконтрольні ЗСУ та органам влади і управління України. Це надає
можливість державі здійснювати роботу щодо відродження нормального
життя, економіки, усіх інших сфер планомірно і поступово.  
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Російська військова агресія завдала українському народу та державі неаби-
яких втрат: загибель військових та цивільного населення, пошкодження житла 
руйнування інфраструктури, знищення культурної спадщини.

Звичайно, ніщо не можна порівняти з втратою близьких людей, друзів, до-
рослих і дітей, з трагедією Харкова, Чернігова, Маріуполя, Бучі, Ірпеня, Госто-
меля, Бородянки, Херсону, Мелітополя та інших населених пунктів, що зазнали 
безжальних бомбардувань, обстрілів, руйнувань, окупації і вбивств населення, 
загибелі наших військових.

Проте саме з поваги до пам’яті загиблих, завдяки яким ми продовжуємо 
жити, потрібно думати про відбудову нашої держави після перемоги.

Відбудова починається з питань суто матеріальних, майнових. При цьому, 
як би це цинічно не звучало, починати думати про це можна і необхідно вже за-
раз. Тобто є дії, які бажано зробити просто зараз, по гарячих слідах, щоб полег-
шити подальші процедури і зберегти час у майбутньому, коли він знадобиться 
для відбудови власної долі і держави.

Сподіваємось, що цей невеличкий посібник допоможе людям, які опини-
лись у скрутному становищі без житла, майна, бізнеса здійснити певні необхід-
ні кроки для забезпечення майбутнього відшкодування збитків. Також подібні 
поради дамо підприємцям. 

Це лише перші необхідні дії, які можна починати робити на територіях, які 
підконтрольні ЗСУ та органам влади і управління України. Це надає можли-
вість державі здійснювати роботу щодо відродження нормального життя, еко-
номіки, усіх інших сфер планомірно і поступово.

За розвитком подій в країні, за змінами нормативної регуляції процесів ми 
будемо слідкувати і відповідно доносити до наших читачів актуальні питання, 
які стосуються проблем, що  започатковані у цьому виданні.
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ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДШКОДУВАННЯ  
МАТЕРІАЛЬНОЇ ШКОДИ ВНАСЛІДОК РОСІЙСЬКОЇ 
АГРЕСІЇ ТА ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Нажаль, тема ця не нова у сучасній історії України ХХІ століття. Насправді 
і війна, і смерті людей, і втрати територій, і матеріальна шкода, і втрата бізнесів, 
підприємств, установ, організацій, вимушені переселенці – це все наша україн-
ська реальність, яку вперто не бажав побачити світ, а Україна не змогла належ-
ним чином показати. Ця реальність тривала в Україні з 2014 року.

24 лютого 2022 року ця війна, яку сором’язливо ми називали АТО, зона 
ССО, ОРДЛО, перейшла у фазу широкомасштабних воєнних агресивних дій ЗС 
РФ при підтримці політичного керівництва РБ проти нашої держави на кіль-
кох оперативних напрямках, із застосуванням усіх видів сучасного озброєння 
(окрім ядерної зброї з боку агресора). Про результат тепер відомо усьому світу.

Постає питання, чи варто розраховувати на відшкодування? 
Відповідь очевидна, що так. Проте не саме зараз і не в автоматичному ре-

жимі.
20 березня 2022 року Кабінетом Міністрів України була прийнята постано-

ва № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих 
Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації». Стосується вказаний 
нормативний акт перш за все юридичних осіб, підприємств, установ, організа-
цій. Втрати у цьому секторі колосальні, за різними оцінками втрати коливають-
ся вже біля відмітки 600 мільярдів доларів США.

Проте не слід думати, що в умовах війни забули про громадян, які так само 
зазнають величезних втрат майнового характеру. Відповідний Закон України 
знаходиться на розгляді у Верховній Раді і пройшов перше читання.

Без сторонньої допомоги Україні у цьому питанні не обійтися, навіть за 
умови реалізації приписів Закону України Закону України 2116-IX від 03.03.2022 
«Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власнос-
ті Російської Федерації та її резидентів» N 2116-IX від 03.03.2022.

Які ж правові передумови такого відшкодування?
Право цивільне визначає, що кожен (громадянин чи то підприємство), 

майну якого була завдана шкода, має право претендувати на відшкодування 
збитків.

Суто доктринально є  такі вірогідності відшкодування шкоди: 
1) за рішенням національних судів України; 
2) за рішенням міжнародних судових органів.
Власне про це говорить позиція  (див. ресурс warcrimes.gov.ua) Офісу Гене-

рального прокурора, що задокументовані докази завданої шкоди будуть вико-
ристані для кримінального переслідування причетних до злочинів відповідно 
до українського законодавства, у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі та 
в спеціальному трибуналі після його створення.

Що стосується практики відшкодування шкоди за рішенням українських 
судів, то слід нагадати, що у відповідності до ч. 2 ст. 1166 Цивільного кодексу 
України шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується 
в повному обсязі особою, яка її завдала.
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Це означає, що для реалізації вказаної норми, необхідно розпочати кримі-
нальне провадження, встановити осіб, які пошкодили майно конкретного під-
приємства і коли обвинувальний акт буде передано до суду, то підприємство 
матиме право пред’явити до потенційного злочинця цивільний позов про від-
шкодування шкоди.

Цілком зрозуміло, що наразі майну українців та підприємств шкода завда-
ється незаконними діями громадян РФ. Так само можна вважати, що ці особи 
фізично ніколи не постануть перед українським судом і тим більше не вико-
нають рішення суду про відшкодування збитків українським громадянам, під-
приємцям і державі.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у своїх виступах визначав, що 
український уряд буде працювати над тим, щоб кошти і майно РФ за кордоном 
були заарештовані. За словами очільника Уряду відновлення держави плану-
ється як за рахунок репатріації РФ, так й за міжнародної підтримки та партне-
рів України.

Це дозволяє розробити механізм відшкодування певних збитків за рахунок 
майна резидентів РФ за Законом України  «Про основні засади примусового ви-
лучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

Що стосується рішень міжнародних судових органів, то Міжнародний кри-
мінальний суд в Гаазі має компетенцію розглядати злочини геноциду, злочини 
проти людяності, воєнні злочини (до яких відноситься пошкодження об’єктів 
цивільної інфраструктури) та злочини агресії (стаття 5 Римського статуту 
МКС).

При цьому слід зауважити, що ані Україна, ані РФ не ратифікували свого 
часу Римський статут Міжнародного кримінального суду, тому розслідування 
злочинів агресії в Україні не напряму не підпадають під юрисдикцію МКС.

Проте, Україна визнала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду 
двома заявами Міністерства закордонних справ відповідно до пункту 3 статті 
12 Римського статуту, поданими 17 квітня 2014 року щодо справ Майдану та 
8 вересня 2015 року відносно злочинів проти людяності та воєнних злочинів, 
вчинених на її території, а після 24 лютого 2022 року близько 39 держав-учас-
ниць Римського Статуту звернулися до МКС щодо розслідування злочинів в 
Україні.

Тому, 2 березня 2022 року Прокурор МКС Карім Хан прийняв рішення про 
початок повноцінного розслідування воєнних злочинів, актів геноциду та зло-
чинів проти людяності на території України.

Згідно зі статтею 75 Римського статут МКС суд встановлює принципи 
щодо відшкодування збитків потерпілим. Суд може визначити у своєму рішен-
ні масштаби та розмір будь-якої шкоди, збитків, заподіяних потерпілим.

Таким чином, на даний час Україна має, що найменш теоретичне правове 
обґрунтування для визначення відшкодування завданих збитків громадянам 
України, підприємцям і державі.

Проте, наразі невідомо, рішення якого саме органу змусить РФ виплатити 
шкоду за всі зруйновані чи пошкоджені об’єкти.

Шкода, що завдана майну українців, носить масовий і системний характер. 
Таким чином усі ми зацікавлені у вироблені надійного та ефективного меха-
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нізму, завдяки якому держава Україна в інтересах усіх приватних осіб зможе 
пред’явити майнові вимоги до держави-агресора.

Що можна зробити просто зараз?
Просто зараз можна зробити важливу попередню роботу, яка виражаєть-

ся у максимальної фіксації фактів спричинення майнової шкоди громадянам 
України, підприємствам, установам, організаціям; в максимальному докумен-
туванню підтвердження прав власності на майно; визначення факту його зни-
щення, пошкодження чи втрати через воєнні дії і документально це оформити; 
провести інші дії, які передбачені чинним законодавством України, при від-
шкодуванні матеріальної шкоди; докласти зусиль щодо відкриття криміналь-
ного провадження за фактом спричинення вказаної шкоди; здійснити реєстра-
цію на доступних і передбачених законом державних онлайн-ресурсах.

Ці дії ми більш докладно розглянемо у подальшому матеріалі і визначимо 
два окремі алгоритми необхідних дій – для фізичних осіб і для підприємців 
(юридичних осіб).

Окреме питання стосується страхових компенсацій.
Ці питання ми розглянемо окремо, вони напряму не стосуються основної 

теми нашого видання, тому ми висловимо панівну точку зору, яка наразі існує 
у правовому просторі України.
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АЛГОРИТМ ФІКСУВАННЯ ТА ОПИСУ ШКОДИ, ЯКА 
СПРИЧИНЕНА МАЙНУ ГРОМАДЯН ВНАСЛІДОК АГРЕСІЇ 

РОСІЇ ТА ВОЄННИХ ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Поради, що їх буде викладено у цьому розділі стосуються того майна, яке 

знаходиться на підконтрольній Україні території та до якого є безпечний до-
ступ. Проте певні дії можуть бути здійснені і в інших випадках. Кожен випадок 
має розглядатися індивідуально.

1. Підтвердження права власності на майно
Мається на увазі пакет документів у паперовому вигляді на об’єкти неру-

хомості (будинки, квартири, земельні ділянки), а також окреме рухоме майно, 
зокрема автотранспорт.

Бажано мати це ще й в копіях, а також з актуальним витягом з відповідних 
державних реєстрів.

Цілком вірогідно, що в умовах воєнного часу в людей можуть не зберегтися 
паперові документи через обставини, які від них не залежать. Тому тут буде уся 
надія саме на вказані реєстри та земельний кадастр.

2. Дії при пожежі чи іншому аварійному стані будинку
При пожежі, аварійному стані будинків слід звернутися до ДСНС в цілях 

усунення негативних наслідків і складання відповідного акту. Копія акту має 
бути вручена власнику.

3. Звернення до держадміністрації або військової адміністрації
В разі, якщо руйнування, пожежа, інше пошкодження житла сталося без 

Вашої присутності через незалежні від Вас обставини, слід звернутися до дер-
жадміністрації або військової адміністрації із заявою про обстеження житла і 
складання відповідного акту (отримання його копії обов’язкове).

В разі неможливості такого звернення буде корисним самотужки скласти 
акт про стан і обстеження житла разом з сусідами (іншими свідками).

4. Опис обставин, що призвели до пошкодження, руйнування, 
втрати майна

Скласти докладний опис обставин, що призвели до пошкодження, руйну-
вання, втрати майна з посиланням на покази свідків, матеріали з інтернету і 
соціальних мереж, ЗМІ.

Самостійно за можливості здійснити фото- чи відеофіксацію пошкоджень 
майна. При можливості мати таку фіксацію з порівнянням (до та після).

5. Дії в разі пошкодження, руйнування, втрати транспортних засобів 
Звернення до поліції та страхових організацій. В разі неможливості за ана-

логією з іншим майном (див. п. 2-4).
Щодо взаємовідносини зі страховою див. в окремому матеріалі далі.

6. Пошкодження та втрата іншого майна
Тут важко щось порадити – проте слід мати хоча б квитанції, договори, 

інші документи на побутову техніку, меблі, інше майно.



8

Такі саме поради щодо фіксації, свідків (див. п. 2-4).

7. Заява до правоохоронних органів про скоєння злочину
Слід звернутися із заявою про скоєння злочину за ч. 2 ст. 438 Криміналь-

ного кодексу України – порушення законів та звичаїв війни. Звертаємо увагу, 
що за підслідністю згідно з ч. 2 ст. 216 КПК України це в компетенції слідчих 
органів СБУ.

При цьому слід впевнитися, що відкрите кримінальне провадження і отри-
мати витяг з ЄРДР.

8. Подати заяву на державні ресурси
Слід подати онлайн-заяви на офіційні ресурси. 
Це сайт «Росія заплатить», що є спільним проектом Офісу Президента 

України та Міністерства економіки України.
Також можна реєструвати заяву у Дії. Перевага цього ресурсу у його зв’язку 

з основними державними реєстрами, тому при зверненні автоматично підтягу-
ються документи з реєстрів про права власності на майно, яке підлягає держав-
ної реєстрації.



9

АЛГОРИТМ ФІКСУВАННЯ ТА ОПИСУ ШКОДИ, ЯКА 
СПРИЧИНЕНА МАЙНУ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, 

ОРГАНІЗАЦІЙ НАСЛІДОК АГРЕСІЇ РОСІЇ ТА ВОЄННИХ 
ДІЙ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

У відповідності до приписів Постанови КМУ № 326  «Про затвердження 
Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації» від 20 березня 2022 основними показниками, за 
якими оцінюються шкода та збитки юридичних осіб є:

1. Вартість втраченого, знищеного чи пошкодженого майна;
2. Втрачена (упущена) вигода (інакше кажучи ті доходи, які підприємство 

могло б реально одержати за звичайних обставин, якби його майно не було 
знищене чи пошкоджене).

В постанові вказано, що визначення шкоди та збитків здійснюється від-
повідно до методики, затвердженої спільним наказом Мінекономіки та Фонду 
державного майна, за погодженням з Мінреінтеграції.

Поки така методика не затверджена, спеціалісти пропонують керуватися 
загальними правилами підтвердження збитків вже зараз, щоб не втрачати часу 
і зафіксувати певні факти, цифри, докази. Зайвих документів у справах, що сто-
суються майна і грошей, не буває.

Отже, алгоритм дій може бути наступний:
1. Акумулювати копії всіх документів, що підтверджують право власності 

на майно (договори купівлі-продажу, витяги з реєстрів, свідоцтва про реєстра-
цію транспортних засобів тощо). Якщо документи не збереглися, буде необхід-
не їх відновлення одразу після скасування воєнного стану.

2. Провести інвентаризацію відповідно до вимог наказу Міністерства фі-
нансів України від 02.09.2014 № 879 «Про затвердження Положення про інвен-
таризацію активів та зобов’язань». За наслідками інвентаризації будуть доку-
ментально підтверджені наявність майна, його стан, відповідність критеріям 
тощо.

3. Провести експертну оцінку збитків, завданих майну підприємства.
4. Визначити та задокументувати у попередньому порядку упущену вигоду 

(доходи, які підприємство могло б отримати, якби майно не було пошкоджене). 
Пізніше ця базова упущена вигода буде офіційно розрахована та уточнена за 
методикою, що буде розроблена за Постановою КМУ.

5. Зібрати максимально точну інформацію про дату та обставини пошко-
дження майна. 

При цьому можна використовувати інформацію з інтернету, соціальних 
мереж, зібрати покази свідків і очевидців подій.

6. Зафіксувати пошкоджене майно за допомогою фото- та/або відеофікса-
ції. Бажано мати цю фіксацію в режимі «до і після». У майбутньому це надає 
можливість експертам встановити причини пошкодження.

7. Заява до правоохоронних органів про скоєння злочину. Слід звернутися 
із заявою про скоєння злочину за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – 
порушення законів та звичаїв війни. Звертаємо увагу, що за підслідністю згідно 
з ч. 2 ст. 216 КПК України це в компетенції слідчих органів СБУ.
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При цьому слід впевнитися, що відкрите кримінальне провадження і отри-
мати витяг з ЄРДР.

8. Залишити інформацію про пошкоджене майно на ресурсі warcrimes.gov.
ua, створеному Офісом Генерального прокурора для належного документуван-
ня воєнних злочинів та злочинів проти людяності, скоєних російською армією 
в Україні.

Якщо у регіоні, де розташоване майно, ведуться активні бойові дії, то, зви-
чайно, вчинити всі описані дії можна лише після закінчення військової агресії.

Тобто, на даний час варто зайнятися фіксуванням завданої шкоди та збо-
ром доказів, у тому числі з відкритих джерел, що пошкодження майна сталося 
в результаті військової агресії російської федерації.

Потрібно розуміти, що перемога у війні означатиме тільки початок роботи 
над відновленням підприємницької діяльності та зруйнованого майна. 

На фактичне відшкодування шкоди буде потрібний час і можуть піти роки. 
Кожен випадок завданих збитків буде індивідуальним. Саме тому і стоїть за-
вдання просто зараз фіксувати шкоду, описувати збитки, збирати докази та на-
лаштовуватися на довгу боротьбу.
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ЧИ Є ВТРАТА, ПОШКОДЖЕННЯ, ЗНИЩЕННЯ МАЙНА ПІД 
ЧАС ВОЄННИХ ДІЙ СТРАХОВИМ ВИПАДКОМ

Пропонуємо до Вашої уваги аргументовану думку спеціаліста. Правник, 
адвокат Олег Качмар, партнер ЮФ Василь Кісіль і Партнери на інтернет ресурсі 
https://vkp.ua/ від 03.03.2022 року стисло описав основні правові позиції щодо 
вказаної проблеми.

За його думкою наразі у 99,9% випадків страхування майна не передбачало 
страхові ризики на випадок воєнних дій, при цьому це є одним із розповсюдже-
них винятків у страхових полісах.

До 2014 року в Україні не прийнято було страхувати майно від воєнних 
ризиків. Український страховий ринок, за великим рахунком, не пропонував 
такий страховий продукт. Хіба що в якихось одиничних випадках, про які осо-
бливо ніхто й не чув, і то на умовах перестрахування. Але це були, радше, ви-
нятки. 

Більше того, після анексії Криму і початку воєнних подій на Сході України, 
у страховиків, та, насамперед, у іноземних перестраховиків, почали виникати 
питання: а чи є події на Сході України війною? Адже, як пам’ятаємо, тоді укра-
їнська влада не наважилась назвати речі своїми іменами… АТО. Не війна. Ні 
воєнного, ні надзвичайного стану в Україні не було введено.

У лютому 2014 року війська російської федерації вторглися та окупували 
Автономну Республіку Крим, яка є територією України. На той час, російська 
федерація не визнавала свою причетність і присутність своїх військових сил 
на території України. Після того, як українські війська вийшли з Криму, ро-
сійські війська підійшли до східного кордону України. За період конфлікту на 
Сході України відбувалися постійні обстріли регулярної української армії та 
запеклі бої за такі стратегічні об’єкти, як, наприклад, Донецький аеропорт. Від-
так, російська федерація спочатку вторглася, окупувала та анексувала терито-
рію України, а згодом здійснила численні напади на українські військові сили, 
таким чином вчинила проти України акт військової агресії. І хоча російська 
федерація відкрито не визнавала свою причетність до конфлікту в Україні, є 
чимало доказів того, що російські військовослужбовці, танки та протиповітря-
на оборона присутні та воювали з українськими військовими на Сході України.

З 2014 року окремі компанії, які мали бізнес на Сході України, в зоні АТО 
чи неподалік лінії розмежування, стали хоч і ненабагато, але дещо активніше 
страхувати свій бізнес від політичних ризиків, побоюючись втратити бізнес 
(майно, активи) в результаті воєнних дій на Сході України. Бізнес на Сході 
України опинився у максимальній загрозі у зв’язку з проведенням постійних 
активних військових дій. 

24 лютого ситуація докорінно змінилась… Тепер уже весь світ бачить, що 
в Україні йде війна, справжня війна, а не ніяка «спеціальна воєнна операція». 
Кількість повністю знищених (зруйнованих вщент) та пошкоджених внаслідок 
бойових дій, ворожих артилерійських ракетних обстрілів та авіаударів жит-
лових будинків, шкіл, лікарень, аеродромів, продовольчих складів, нафтобаз, 
високовольтних ліній та електростанцій, газопроводів, інших об’єктів інфра-
структури складає уже декілька тисяч.
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На додачу, до цього всього існує ризик ядерного ураження, використання 
ворогом хімічної зброї. 

Відтак, те, що донедавна було виключенням зі страхування (не вважалось 
страховим випадком) – загибель (втрата, пошкодження) застрахованого май-
на внаслідок воєнних дій, маневрів або здійснення інших військових заходів; 
вилучення або знищення застрахованого майна за розпорядженням органів 
державної влади; впливу ядерної енергії, техногенних аварій, забруднення або 
зараження територій – нині є основним страховим ризиком, від якого треба 
страхувати майно. Зрештою, не тільки майно.

Але оскільки в країні йде війна, то навряд чи хтось сьогодні наважить-
ся застрахувати майно навіть на тих територіях, де зараз відносно спокійно, 
оскільки ризики настання подій, від яких треба страхувати майно, вкрай ви-
сокі. Страхування майна, об’єктів на територіях, де зараз йдуть активні бойові 
дії, зі зрозумілих причин, взагалі є не можливим (виключається). Там страхові 
ризики уже настали. 

Водночас, страхування майна, активів, бізнесу, об’єктів дорожньої, тран-
спортної та сільськогосподарської інфраструктури, інших об’єктів від військо-
во-політичних ризиків (військових дій, агресії (вторгнень або нападу збройних 
сил іноземної держави чи групи держав на територію України, окупації чи анек-
сії частини території України), війн (оголошених чи неоголошених ворожих 
дій між двома чи більше народами, націями чи державами), політичного на-
сильства (державних переворотів, заколотів, революцій, громадянської війни), 
впливу ядерної енергії, техногенних аварій, зараження територій тощо) могло 
б бути дієвим інструментом в системі заходів з відновлення економіки та від-
будови знищених об’єктів.

Від себе вже додамо, що навіть при страхуванні (перестрахуванні) майна 
від воєнних ризиків наявна ситуація така, що страхове покриття буде захмарно 
дорогим. Мало який бізнес може буде собі дозволити це страхування.

А наразі ситуація така, що при пошкодженні машини при класичному ДТП 
є надія на страхове відшкодування, а ось в разі обстрілу чи авіаудару – швидше 
за все ні. Тобто чисто в теорії настання страхового випадку на території, де 
ведуться воєнні дії,  не є підставою апріорі відмовляти у страховому відшкоду-
ванні. Проте кожен випадок розглядається окремо і індивідуально, у відповід-
ності до умов договору страхування, який був укладений мирний час. Вірогід-
ність мізерна. 

Яка ситуація буде на ринку страхування на майбутнє – невідомо. Ситуація 
на сьогодні описана вище.
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ПРАВОВА БАЗА

ЗАКОН УКРАЇНИ 
«Про основні засади примусового вилучення в Україні 

об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»
З метою захисту суверенітету і територіальної цілісності України, націо-

нальних інтересів, національної безпеки, забезпечення її економічної само-
стійності, прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та 
держави,

враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська Федерація 
розв’язала і веде проти України та Українського народу з порушенням норм 
міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства,

виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний су-
веренітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, зокрема 
щодо суверенного права України на захист,

враховуючи Указ Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» від 24 лютого 2022 року  №  64/2022, затверджений Законом України 
«Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX,

з урахуванням потреби невідкладного та ефективного реагування на на-
явні загрози національним інтересам України,

враховуючи положення IV Гаазької конвенції про закони і звичаї війни на 
суходолі та додатка до неї: Положення про закони і звичаї війни на суходолі від 
18 жовтня 1907 року,

Верховна Рада України прийняла цей Закон, який визначає правові засади 
примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випад-
ки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об’єктів права 
власності Російської Федерації як держави, яка почала повномасштабну війну 
проти України, та її резидентів.

I. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів

1. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:
Російська Федерація — держава, яка рішенням Верховної Ради України від-

повідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 
14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію 
проти України;
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резиденти  —  юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють 
свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, за-
сновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосе-
редковано є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація прямо або 
опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або 
бенефіціаром яких є Російська Федерація та/або у яких Російська Федерація 
прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, ак-
ції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі;

примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Феде-
рації та її резидентів — примусове вилучення об’єктів права власності Росій-
ської Федерації та об’єктів права власності її резидентів з мотивів суспільної 
необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою 
необхідністю) на користь держави Україна на підставі і в порядку, встановле-
них цим Законом;

об’єкти права власності Російської Федерації та її резидентів  —  рухоме і 
нерухоме майно, кошти, вклади у банках, цінні папери, корпоративні права, 
інше майно (активи), що знаходяться (зареєстровані) на території України та 
безпосередньо або через афілійованих осіб належать Російській Федерації та її 
резидентам.

Стаття 2. Принципи примусового вилучення в Україні об’єктів права 
власності Російської Федерації та її резидентів

1. Проведення примусового вилучення в Україні об’єктів права власності 
Російської Федерації та її резидентів здійснюється з мотивів суспільної необхід-
ності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необ-
хідністю) та ґрунтується на принципах законності, прозорості, об’єктивності, 
відповідності меті, стратегічної важливості та ефективності.

2. Примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Фе-
дерації та її резидентів здійснюється без будь-якої компенсації (відшкодуван-
ня) їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Російська 
Федерація розв’язала і веде проти України та Українського народу.

Стаття 3. Підстави та порядок примусового вилучення в Україні 
об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів

1. Рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права власності Ро-
сійської Федерації та її резидентів приймається Радою національної безпеки і 
оборони України та вводиться в дію указом Президента України.

2. Проект рішення про примусове вилучення в Україні об’єктів права влас-
ності російської Федерації та її резидентів до Ради національної безпеки і обо-
рони України вноситься Кабінетом Міністрів України.

3. Проект рішення повинен містити:
перелік об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, що 

підлягають примусовому вилученню;
ідентифікацію (місцезнаходження, реєстрацію тощо) об’єктів права влас-

ності Російської Федерації та її резидентів;
найменування осіб, об’єкти права власності яких підлягають примусовому 

вилученню;



15

строки проведення примусового вилучення кожного об’єкта;
інші положення, визначені цим Законом.
4. Не пізніше як у шестимісячний строк після скасування чи завершення 

воєнного стану в Україні указ Президента України, яким введено в дію рішен-
ня Ради національної безпеки і оборони України про примусове вилучення в 
Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, підлягає 
затвердженню Верховною Радою України шляхом прийняття відповідного за-
кону.

Стаття 4. Правовий режим примусово вилучених в Україні об’єктів 
права власності Російської Федерації та її резидентів

1. Примусово вилучені відповідно до цього Закону об’єкти права власнос-
ті Російської Федерації та її резидентів передаються у господарське відання на 
тимчасовій або постійній основі спеціалізованому державному підприємству, 
яке у разі необхідності створюється за рішенням Кабінету Міністрів України 
на базі вилучених об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів 
(цілісних майнових комплексів).

2. Реєстрація права власності за державою в особі Кабінету Міністрів Укра-
їни здійснюється за поданням Кабінету Міністрів України виключно на підста-
ві указу Президента України, виданого в порядку статті 3 цього Закону.

3. Винесення судом рішень про забезпечення позову не зупиняє дії рішен-
ня органу державної влади, пов’язаного з примусовим вилученням в Україні 
об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів, та не є підставою 
для зупинення процесу реєстрації речових прав.

4. Об’єкти права власності Російської Федерації та її резидентів, реєстрація 
права власності на які не вимагається відповідно до закону, переходять у влас-
ність держави з дня введення в дію указом Президента України рішення Ради 
національної безпеки і оборони України про примусове вилучення в Україні 
об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.

II. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опубліку-

вання.
2. Цей Закон не виключає і не обмежує прав держави Україна вимагати від-

повідно до норм міжнародного права притягнення до відповідальності держа-
ви Російська Федерація, у тому числі вимагати відшкодування (компенсації) 
шкоди, заподіяної внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку Російська 
Федерація розв’язала і веде проти України та Українського народу з порушен-
ням норм міжнародного права, вчиняючи злочини проти людства.

Президент України    В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ
м. Київ
3 березня 2022 року
№ 2116-IX 
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Офіційний переклад

IV КОНВЕНЦІЯ 
про закони і звичаї війни на суходолі та додаток до неї: 

Положення про закони і звичаї війни на суходолі

Дата підписання: 18.10.1907
Дата набрання чинності для України: 24.08.1991

Гаага, 18 жовтня 1907 року
(Перелік Договірних Сторін)

Беручи до уваги, що, разом із пошуком засобів для збереження миру та за-
побігання збройним конфліктам між народами, необхідно також мати на увазі 
і той випадок, коли доведеться взятися за зброю у зв’язку з подіями, запобігти 
яким, незважаючи на всі зусилля, виявилось неможливо;

бажаючи і в цьому крайньому випадку служити справі гуманізму та вимо-
гам цивілізації, що постійно розвиваються;

визнаючи, що для цього необхідно внести зміни до загальних законів і зви-
чаїв війни з метою максимально чіткого їх визначення чи для того, щоб внести 
до них такі обмеження, які максимальною мірою пом’якшили б їхню суворість;

визнали за необхідне доопрацювати та розтлумачити в деяких пунктах на-
працювання Першої мирної конференції, яка, наслідуючи приклад Брюссель-
ської конференції 1874 року, та натхненна ідеями, продиктованими мудрою та 
великодушною обачливістю, ухвалила положення, що мають на меті встанов-
лення та визначення змісту звичаїв війни на суходолі.

Відповідно до цілей Високих Договірних Сторін ці положення, текст яких 
був натхненний бажанням зменшити лиха війни, наскільки це дозволять во-
єнні вимоги, покликані служити загальним правилом поведінки для воюючих 
сторін у їхніх взаємовідносинах та у відносинах із місцевими жителями.

Однак, на разі, виявилося неможливим узгодити правила, які б охоплюва-
ли всі випадки, що виникають на практиці.

З іншого боку, Високі Договірні Сторони чітко не мають на меті, за відсут-
ності зобов’язань у письмовій формі, залишити на вільний розсуд воєначаль-
ників непередбачені випадки.

Доки не буде виданий більш повний звід законів війни, Високі Договірні 
Сторони вважають за доцільне заявити, що у випадках, не передбачених схва-
леними ними правилами, місцеві жителі та воюючі сторони залишаються під 
захистом і верховенством принципів права народів, оскільки вони випливають 
зі встановлених між цивілізованими народами звичаїв, із принципів гуманнос-
ті та вимог суспільної свідомості.

Вони заявляють, що саме в такому розумінні слід тлумачити, зокрема, стат-
ті 1 і 2 схвалених ними Положень.

Високі Договірні Сторони, бажаючи укласти з цією метою оновлену Кон-
венцію, призначили своїми повноважними представниками:

(перелік повноважних представників),
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які після передачі на зберігання своїх повноважень, визнаних у відповідній 
і належній формі,

домовилися про таке:

Стаття 1. 
Договірні держави видають своїм сухопутним військам накази, які відпо-

відають Положенню про закони і звичаї війни на суходолі, що додається до цієї 
Конвенції.

Стаття 2. 
Норми, які містяться у статті 1 Положення, а також у цій Конвенції, за-

стосовуються лише між Договірними державами і лише у випадку, якщо всі 
воюючі сторони є сторонами цієї Конвенції.

Стаття 3. 
Воююча сторона, яка порушує норми зазначеного Положення, підлягає 

відповідальності у формі відшкодування збитків, якщо для цього є підстави. 
Вона є відповідальною за всі дії, вчинені особами, які входять до складу її 
збройних сил.

Стаття 4. 
Ця Конвенція, належним чином ратифікована, замінить у відносинах між 

Договірними державами Конвенцію про закони і звичаї війни на суходолі від 
29 липня 1899 року.

Конвенція 1899 року залишається чинною для Держав, які її підписали, і 
які не ратифікували цю Конвенцію.

Стаття 5. 
Ця конвенція підлягає ратифікації у найкоротші строки. Ратифікаційні 

грамоти передаються на зберігання до Гааги.
Про першу передачу на зберігання ратифікаційних грамот складається 

протокол, що підписується представниками держав, які в цьому беруть участь, 
і Міністром закордонних справ Нідерландів.

Наступні передачі на зберігання ратифікаційних грамот здійснюються у 
формі письмового повідомлення, що направляється Уряду Нідерландів і супро-
воджується ратифікаційною грамотою.

Належним чином засвідчена копія протоколу, що стосується першої пе-
редачі на зберігання ратифікаційних грамот, повідомлень, згаданих у попере-
дньому пункті, а також ратифікаційних грамот невідкладно надсилається Уря-
дом Нідерландів дипломатичними каналами державам, запрошеним на Другу 
мирну конференцію, а також іншим державам, які приєдналися до цієї Конвен-
ції. У випадках, передбачених попереднім пунктом, зазначений Уряд одночасно 
інформує їх про дату отримання повідомлення.

Стаття 6. 
Держави, які не підписали цю Конвенцію, мають право приєднатися до неї.
Держава, яка бажає приєднатися, повідомляє у письмовій формі про свій 

намір Уряд Нідерландів, направляючи йому акт про приєднання, який переда-
ється на зберігання в архів зазначеного Уряду.
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Цей Уряд одночасно передає всім іншим державам належним чином засвід-
чену копію повідомлення, а також акту про приєднання із зазначенням дати 
отримання повідомлення.

Стаття 7.
Ця Конвенція набирає чинності стосовно держав, що брали участь у пер-

шій передачі на зберігання ратифікаційної грамоти, через шістдесят днів після 
дати протоколу цієї передачі на зберігання, а стосовно держав, які ратифікують 
пізніше або приєднаються, через шістдесят днів після того, як повідомлення 
про їх ратифікацію або приєднання було отримане Урядом Нідерландів.

Стаття 8.
У випадку, якщо одна з Договірних держав бажає денонсувати цю Конвен-

цію, про таку денонсацію повідомляється у письмовій формі Уряду Нідерлан-
дів, який одночасно передає належним чином засвідчену копію такого повідо-
млення всім іншим державам, інформуючи їх про дату його отримання.

Денонсація є чинною лише стосовно держави, яка повідомила про неї, і 
лише через рік після отримання такого повідомлення Урядом Нідерландів.

Стаття 9.
Реєстр, який зберігається у Міністерстві закордонних справ Нідерландів, 

містить дату передачі на зберігання ратифікаційних грамот, зчиненої згідно з 
пунктами 3 і 4 статті 5, а також дату отримання повідомлень про приєднання 
(пункт 2 статті 6) чи про денонсацію (пункт 1 статті 8).

Кожна Договірна держава має право на доступ до цього реєстру та на отри-
мання належним чином засвідчених витягів.

На посвідчення чого повноважні представники поставили свої підписи під 
цією Конвенцією.

Учинено в м. Гаазі 18 жовтня 1907 року року в одному примірнику, який 
зберігається в архіві Уряду Нідерландів, і належним чином засвідчені копії яко-
го надсилаються дипломатичним каналами державам, запрошеним на Другу 
мирну конференцію.

(Перелік держав, які підписалися)
________________________________________
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ДОДАТОК ДО КОНВЕНЦІЇ

ПОЛОЖЕННЯ 
про закони і звичаї війни на суходолі

ЧАСТИНА I. ПРО ВОЮЮЧІ СТОРОНИ

РОЗДІЛ I. КРИТЕРІЇ ВИЗНАННЯ ВОЮЮЧОЮ СТОРОНОЮ

Стаття 1.
Військові закони, права і обов’язки застосовуються не лише до армій, але 

й також до ополчення та добровольчих загонів, якщо вони відповідають таким 
умовам:

1. Знаходяться під командуванням особи, відповідальної за своїх підлеглих;
2. Мають закріплену відмітну емблему, яка може бути впізнана на відстані;
3. Відкрито носять зброю; і
4. Ведуть бойові дії відповідно до законів і звичаїв війни.
У країнах, в яких ополчення або добровольчі загони становлять армію чи 

входять до її складу, вони включаються у категорію «армія».

Стаття 2. 
Жителі території, яка не була окупована, і які при наближенні ворога до-

бровільно беруться за зброю для того, щоб чинити опір військам, що вторгли-
ся, але не мали часу самоорганізуватися відповідно до статті 1, вважаються во-
юючою стороною, якщо вони відкрито носять зброю і дотримуються законів і 
звичаїв війни.

Стаття 3. 
Збройні сили воюючих сторін можуть складатися з комбатантів та неком-

батантів. У разі захоплення ворогом як ті, так і інші користуються правами 
військовополонених.

РОЗДІЛ II. ВІЙСЬКОВОПОЛОНЕНІ

Стаття 4. 
Військовополонені знаходяться під владою уряду супротивної сторони, а 

не окремих осіб чи підрозділів, які взяли їх у полон.
З ними повинні поводитися гуманно.
Всі їхні особисті речі, за винятком зброї, коней і військових документів, за-

лишаються їхньою власністю.

Стаття 5. 
Військовополонені можуть бути інтерновані в місто, фортецю, табір або 

інше місце із зобов’язанням не виходити за певні встановлені межі; але вони 
не можуть бути позбавлені свободи, якщо це не становить незамінного заходу 
безпеки і виключно лише поки існують обставини, які вимагають застосування 
такого заходу.
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Стаття 6. 
Держава може використовувати працю військовополонених, за винятком 

офіцерів, відповідно до їхнього чину і здібностей. Завдання не повинні бути 
надмірними і не повинні бути пов’язані з військовими діями.

Військовополоненим може надаватися право працювати на державній 
службі, на приватних осіб або особисто для себе.

Робота, виконана для держави, оплачується згідно з діючими ставками за 
таку саму роботу, виконану солдатами національної армії, або, якщо діючої 
ставки немає, то згідно зі ставкою, що відповідає виконаній роботі.

Якщо роботи виконуються для інших гілок державної влади чи для приват-
них осіб, то її умови визначаються в угоді з військовим керівництвом.

Заробітна платня військовополонених використовується для поліпшення 
їхнього становища, а залишок виплачується їм при звільненні після вирахуван-
ня витрат на їхнє утримання.

Стаття 7. 
Утримання військовополонених покладається на уряд, у владі якого вони 

знаходяться.
За відсутності спеціальної угоди між воюючими сторонами, військовопо-

лонені користуються на тих самих умовах харчуванням, приміщенням і одя-
гом, як і війська уряду, який взяв їх у полон.

Стаття 8. 
Військовополонені підпорядковуються законам, правилам і наказам, чин-

ним для армії держави, під владою якої вони знаходяться. Будь-який акт непо-
кори з їхнього боку є підставою для застосування до них таких заходів суворос-
ті, які можуть вважатися за необхідні.

Військовополонені які втекли з полону і були повторно затримані раніше, 
ніж мали змогу приєднатися до своєї армії або раніше, ніж мали змогу залиши-
ти територію, окуповану армією, яка взяла їх у полон, підлягають дисциплінар-
ним покаранням.

Військовополонені, які здійснили вдалу втечу і знову взяті у полон, не під-
лягають жодному покаранню за свою попередню втечу.

Стаття 9. 
Кожен військовополонений зобов’язаний на поставлене йому запитання 

повідомити своє справжнє ім’я і чин, і в разі порушення цього правила несе, 
відповідальність шляхом обмеження переваг, які надаються військовополоне-
ним його чину.

Стаття 10. 
Військовополонені можуть бути умовно достроково звільнені, якщо це до-

зволяється законами їхньої країни, і в таких випадках зобов’язані із своєю осо-
бистою гідністю сумлінно виконати взяті на себе зобов’язання як щодо власно-
го уряду, так і уряду, яким вони були взяті у полон.

У таких випадках їхній власний уряд зобов’язується не вимагати та не при-
ймати від них жодних послуг, несумісних із умовно достроковим звільненням.
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Стаття 11. 
Військовополонений не може бути примушений до умовно дострокового 

звільнення; так само і уряд супротивної сторони не зобов’язаний задовольняти 
запит військовополоненого щодо його умовно дострокового звільнення.

Стаття 12. 
Військовополонені, умовно достроково звільнені і повторно захоплені зі 

зброєю в руках проти уряду, перед яким вони зобов’язалися своєю гідністю 
або проти союзників такого уряду, втрачають право вважатися військовополо-
неними і можуть постати перед судом.

Стаття 13. 
Особи, які супроводжують армію, але прямо не належать до неї, такі як ко-

респонденти газет і репортери, маркітанти та постачальники, які потрапляють 
до рук ворога і він вважає за доцільне затримати їх, користуються правами вій-
ськовополонених за умови, що вони мають при собі посвідчення від військово-
го керівництва тієї армії, яку вони супроводжували.

Стаття 14. 
Із початком військових дій у кожній із воюючих держав, а також, за необ-

хідності, у нейтральних країнах, які прийняли на свою територію воюючі сто-
рони, створюється довідкове бюро у справах військовополонених. До функцій 
цього бюро належить надання відповідей на всі запити, що стосуються військо-
вополонених. Воно отримує від різних причетних установ всю інформацію, 
пов’язану із інтернуванням та переміщенням, умовно достроковим звільнен-
ням, обміном втечею, прийомом до госпіталю, смертю, а також й іншу інфор-
мацію, необхідну для забезпечення складання та оновлення останніми даними 
іменної картки кожного військовополоненого. Бюро повинно заносити до цієї 
картки номер полку, ім’я та прізвище, вік, місце походження, звання, військо-
ву частину, поранення, день і місце взяття в полон, інтернування та смерті, а 
також будь-які зауваження особливого характеру. Іменна картка надсилається 
уряду іншої воюючої сторони після укладення миру.

Крім того, до функцій довідкового бюро належить отримання, збирання та 
пересилання за належністю всіх предметів особистого користування, ціннос-
тей листів тощо, що були знайдені на полі битви ми були залишені військово-
полоненими, які були умовно достроково звільнені або яких обміняли, чи які 
втекли або померли у госпіталях чи польових лазаретах.

Стаття 15. 
Товариства надання допомоги військовополоненим, які належним чином 

засновані відповідно до законів їхніх країн та мають на меті служити посеред-
ником у доброчинних справа отримують від воюючих сторін для себе і для своїх 
належним чином акредитованих агентів відповідні приміщення для ефектив-
ного виконання свого гуманного завдання в межах, встановлених військовими 
вимогами та адміністративними правилами. Агенти таких товариств можуть 
бути допущені до місць інтернування з метою надання допомоги, а також до 
пунктів утримання репатрійованих військовополонених, за умови наявності 
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