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АЛГОРИТМ ДІЙ 

для отримання грошової допомоги та грошової компенсації 

постраждалим, житлові будинки (квартири) яких зруйновано  

внаслідок надзвичайної ситуації воєнного характеру, 

 спричиненої збройною агресією росії 

 

    Порядок надання грошової допомоги та грошової компенсації фізичним 

особам, житлові будинки (квартири) яких зруйновані, регулюється Порядком 

надання та визначення розміру грошової допомоги постраждалим від 

надзвичайних ситуацій та розміру грошової компенсації постраждалим, 

житлові будинки (квартири) яких зруйновано внаслідок надзвичайної 

ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією Російської 

Федерації (надалі – Порядок), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.12.2013 року № 947 (із змінами внесеними Постановами КМУ 

№ 623 від 10.07.2019, № 767 від 02.09.2020, № 1301 від 09.12.2021).   

 

I. Загальні положення 

 

   З метою фіксації факту руйнування майна, для подальшого отримання 

постраждалими компенсації необхідно: 

- зберігати документи про право власності на майно, технічний паспорт, 

зробити з них копії; 

- за можливості зробити витяг щодо перебування майна у власності 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; 

- в разі пожежі, аварійного стану викликати працівників Державної 

служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складення 

відповідного акту, отримати його копію; 

- в разі функціонування місцевої адміністрації – звернутись із заявою  

щодо складення акту обстеження житла та/або скласти акт руйнування 

самостійно з сусідами; 

- фото та відео фіксацію руйнувань; 

- скласти письмові пояснення свідків обстрілу; 

- зберегти статті, фото та відео ЗМІ щодо факту обстрілу (в разі 

наявності); 

- звернутись із заявою про вчинення злочину до правоохоронних органів  

за місцем реєстрації або проживання із наданням доказів 

пошкодження/руйнування майна та інших документів. Отримати витяг з 

Єдиного реєстру досудових розслідувань (ст. 214 КПК). 

 Важливо! Для подальшого отримання компенсації за зруйноване майно, в  

першу чергу необхідно довести, що на момент подій ви були власником 

відповідної нерухомості (квартири, будинку тощо).  
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    Такими доказами можуть бути: 

- угоди про купівлю-продаж нерухомості;  

- свідоцтва про право власності на нерухомість; 

- свідоцтво про право на спадщину; 

- договір дарування; 

- державний акт на земельну ділянку; 

- витяги з реєстрів прав на нерухоме майно та технічний паспорт.  

    Необхідно довести факт пошкодження чи знищення вашої нерухомості,  

а також характер пошкодження чи знищення. Такими доказами можуть бути: 

- акти про пожежу, руйнування майна, складені органами Державної  

служби з надзвичайних ситуацій, органами місцевої влади; 

- фотографії (відео) нерухомості до і після подій; фотографії (відео) 

інтер’єру нерухомості (майна, що знаходилося в ній) до і після подій; 

- детальна фото- та/або відео фіксація окремих предметів інтер’єру чи  

того, що від них залишилось; 

- інформація зі ЗМІ; 

- детальні свідчення сусідів, родичів, друзів, в яких описати обставини  

пошкодження житла, характер пошкоджень, майно, яке знаходилось в 

нерухомості.    

  

ІІ. Повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок 

бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою 

агресією росії 

 

      Громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є власниками 

пошкодженого або зруйнованого нерухомого майна внаслідок надзвичайної 

ситуації воєнного характеру (бойові дії, терористичні акти, диверсії) або 

проведення робіт з ліквідації її наслідків, спричинених військовою агресією 

росії, з моменту введення воєнного стану в Україні можуть подати 

інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно: 

- самостійно через засобами Єдиного державного веб-порталу  

електронних послуг «Дія» з використанням категорії «Пошкоджене майно»;    

- через адміністратора центру надання адміністративних послуг. 

 

    Згідно пункту 2 Порядку, постраждалими визнаються громадяни України, 

іноземці та особи без громадянства, житлові будинки (квартири) (далі - 

житло) яких пошкоджено/зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації, або 

проведення робіт з ліквідації її наслідків (далі - постраждалі). 

    Відповідно до абзацу 1 пункту 3 Порядку передбачено, що грошова 

допомога надається постраждалим, житло яких пошкоджено внаслідок 

надзвичайної ситуації або проведення робіт з ліквідації її наслідків та які 

відмовилися від евакуації, відселення та залишилися на попередньому місці 

проживання та/або в межах відповідного населеного пункту.  
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    Абзацом 2 пункту 3 Порядку встановлено, що грошова компенсація 

надається постраждалим, які є власниками житла, яке перебуває на 

контрольованих Україною територіях та було зруйновано внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

Російської Федерації, після дати набрання чинності Указом Президента 

України від 14 квітня 2014 р. № 405 “Про рішення Ради національної безпеки 

і оборони України від 13 квітня 2014 року “Про невідкладні заходи щодо 

подолання терористичної загрози і збереження територіальної цілісності 

України”. 

    У разі коли зруйноване чи пошкоджене житло перебуває у спільній 

частковій власності кількох постраждалих, документи, необхідні для 

отримання грошової допомоги або компенсації, подаються окремо від імені 

кожного постраждалого. Грошова допомога або компенсація співвласникам 

надається пропорційної площі зруйнованого або пошкодженого житла, що 

належить кожному із співвласників. 

    Грошова допомога та компенсація є одноразовими. 

    Важливо! Особи, житло яких було зруйноване, але на дату обстеження є 

повністю або частково відбудованим, мають право на отримання грошової 

компенсації, крім випадку, якщо те ж саме зруйноване житло було повністю 

відновлене за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів або за 

кошти суб’єктів господарювання (пункт 3-1 Порядку). 

 

ІІІ. Отримання грошової допомоги  

 

   Для отримання грошової допомоги необхідно подати на розгляд  місцевих 

органів виконавчої влади такі документи (пункт 9 Порядку): 

    1) заяву; 

    2) довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної 

ситуації; 

    3) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 

статус; 

    4) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документа 

з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім 

випадків, коли постраждалим є іноземець, особа без громадянства або особа, 

яка через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася 

від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та 

повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в 

паспорті громадянина України) (крім іноземців та осіб без громадянства). 

     Місцеві органи виконавчої влади приймають у п’ятиденний строк з дня 

подання вказаних документів постраждалим, а також за результатами 

обстеження житла, пошкодженого внаслідок надзвичайної ситуації або 

проведення робіт з ліквідації її наслідків, рішення щодо надання 
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постраждалим грошової допомоги, що оформляється протоколом, та 

повідомляють про це постраждалим.  

     За результатами обстеження комісія з обстеження складає акт обстеження 

у двох примірниках, один з яких надається заявнику. 

     Розмір грошової допомоги постраждалим становить від трьох до 15 

прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Під час визначення розміру 

грошової допомоги враховується розмір заподіяної матеріальної шкоди, 

страхових виплат, інших видів допомог.  

    Грошова допомога постраждалим надається у місячний строк з дня 

прийняття рішення про її надання.  

    Виплата грошової допомоги здійснюється через АТ «Укрпошта» або 

шляхом перерахування коштів на банківський рахунок, наданий 

постраждалим. 

     У разі надання постраждалим недостовірної інформації про встановлення 

статусу особи, яка постраждала від надзвичайної ситуації, розмір завданої 

матеріальної шкоди, місцеві органи виконавчої влади можуть прийняти 

рішення про відмову в наданні грошової допомоги.    

    Довідково! У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене 

рішення до суду. 

 

ІV. Отримання грошової компенсації 

 

      Для отримання грошової компенсації, а також для проведення 

обстеження житла, та для визнання особи постраждалою внаслідок 

надзвичайної ситуації заявники або їх представники подають на розгляд 

органів місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності - відповідних 

військово-цивільних адміністрацій населених пунктів за місцем 

розташування житла такі документи на кожен окремий об’єкт житла (пункт 

16 Порядку): 

     1) заяву про проведення обстеження житла, зруйнованого внаслідок 

надзвичайної ситуації воєнного характеру, спричиненої збройною агресією 

росії та виплату грошової компенсації; 

     2) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний 

статус; 

    3) копію одного з передбачених Податковим кодексом України документа 

з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім 

випадків, коли заявником є іноземець, особа без громадянства або особа, яка 

через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилася від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку та 

повідомила про це відповідному контролюючому органу і має відмітку в 

паспорті громадянина України); 

   4) інформацію (інформаційну довідку або копію витягу) з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно або нотаріально завірені копії 
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документів, що підтверджують наявність права власності у заявника на 

житло на момент подання заяви про проведення обстеження житла та 

виплату грошової компенсації. 

     Органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військові 

цивільні адміністрації населених пунктів приймають протягом п’яти 

календарних днів з дня надходження заяви, рішення про проведення 

обстеження зруйнованого житла, яке повинно бути проведене у строк не 

більше 30 календарних днів з моменту прийняття цього рішення.  

      Протягом трьох робочих днів з дня проведення обстеження житла,      

органи місцевого самоврядування, а у разі їх відсутності – військові цивільні 

адміністрації населених пунктів видають заявнику або його представнику -    

довідку про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної ситуації.   

      Комісія протягом 15 робочих днів з дня отримання списку постраждалих, 

житло яких зруйновано від органу місцевого самоврядування чи відповідної 

військово-цивільної адміністрації населеного пункту, приймає рішення щодо 

надання або відмови в наданні грошової компенсації. 

    Протягом трьох робочих днів з дати прийняття комісією рішення про 

надання грошової компенсації та включення постраждалого в узагальнений 

список постраждалих регіональний орган соціального захисту населення 

надсилає постраждалому, копію рішення комісії із зазначенням розміру 

грошової компенсації.  

    Розмір грошової компенсації постраждалому визначається за показниками 

опосередкованої вартості спорудження житла у регіонах України відповідно 

до місцезнаходження житла, але не більш як 300 тис. гривень за один об’єкт 

зруйнованого житла. 

     Комісія може відмовити в наданні грошової компенсації та надсилає 

постраждалому копію свого рішення із зазначенням підстав його прийняття. 

     Довідково! У разі незгоди постраждалий може оскаржити зазначене 

рішення до суду. 

     З метою отримання грошової компенсації постраждалі або їх 

представники після прийняття комісією рішення про розмір компенсації та 

включення постраждалого в узагальнений список постраждалих додатково 

подають органам місцевого самоврядування, а в разі їх відсутності - 

військово-цивільним адміністраціям населених пунктів: 

    - заяву у довільній формі про виплату грошової компенсації. У заяві 

зазначаються реквізити банківської карти (карткового рахунку у банку), на 

яку (який) перераховується компенсація, та зазначається, що заявник не 

звертався за виплатою до інших органів місцевого самоврядування, а у разі їх 

відсутності – військово-цивільних адміністрацій населених пунктів;  

    - копію довідки про визнання особи постраждалою внаслідок надзвичайної 

ситуації: 

    - копію акту обстеження зруйнованого житла; 

    - інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно про припинення права власності на житло у зв’язку з його 
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знищенням, яка видається в установленому порядку (нотаріус). Довідково! 

Ось тут можуть бути певні проблеми, адже цей Реєстр має працювати. 

   Грошова компенсація постраждалим виплачується регіональними органами 

соціального захисту населення протягом п’яти робочих днів з моменту 

надходження бюджетних коштів.  

    Документи, необхідні для отримання грошової допомоги або компенсації, 

подаються постраждалим або його представником особисто чи за допомогою 

засобів поштового зв’язку (цінним листом з описом вкладення). У разі 

подання документів представниками до них додаються копії документів, які 

підтверджують правомірність такого представництва. 

   Якщо органом місцевого самоврядування, а у разі відсутності - військово-

цивільною адміністрацією населеного пункту утворено центр надання 

адміністративних послуг, заява та документи, передбачені пунктом 16 

Порядку, можуть подаватися через такий центр та прийматися 

адміністраторами центру надання адміністративних послуг з формуванням 

електронної справи. Документи можуть подаватися через центр надання 

адміністративних послуг, утворений райдержадміністрацією (військово-

цивільною адміністрацією), на основі узгодженого рішення органу місцевого 

самоврядування, а у разі його відсутності - військово-цивільною 

адміністрацією населеного пункту та зазначеної адміністрації. 

    Важливо! Постраждалі, яким виплачена грошова допомога або 

компенсація за зруйновану або пошкоджену квартиру (житловий будинок), 

втрачають право на отримання пільг і компенсацій, передбачених у частині 

восьмій статті 86 та частині другій статті 89 Кодексу цивільного захисту 

України. Таким чином, після отримання одноразової грошової допомоги або 

компенсації постраждалі втрачають право на: 

- забезпечення за рахунок держави житлом; 

- оплату вартості проїзду, витрат на перевезення майна залізничним,  

водним або автомобільним видами транспорту (крім випадків, коли 

транспортні засоби надаються безоплатно); 

- одержання безвідсоткової позики на господарське обзаведення у  

порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України. 

    Звертаємо увагу!  

    Цей матеріал було побудовано на базі діючого станом на сьогодні 

законодавства України та звертаємо увагу, що Верховною Радою України 

було прийнято за основу законопроект № 7198  «Про компенсацію за 

пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених 

військовою агресією Російської Федерації» від 24.03.2022 року, який 

готується до другого читання, а у разі його прийняття набере чинності через 

два місяця з дня його опублікування. 

 
Відділ організаційної та профспілкової роботи ЦР ПМГУ 

Д. Литовченко 

т.  056 372 59 20 
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