
 
 

  

 
 
 

Фіксування втрат,  
завданих бізнесу внаслідок агресії рф 

 



 
 
 
Загальний коментар  
 
 
Ці рекомендації допоможуть підтвердити факт завдання втрат (реальних збитків, 
упущеної вигоди, інших збитків) бізнесу в результаті військового вторгнення рф в 
Україну (починаючи з 4:00 годин ранку 24 лютого 2022 року) для їх подальшої компенсації 
в судовому чи будь-якому іншому порядку. 
 
Наведені заходи можуть вживатися за відсутності ризику для життя та здоров'я осіб, 
відповідальних за фіксування втрат. Перелік заходів є рекомендаційним та не є вичерпним. 
Алгоритм дій для окремих індустрій може дещо змінюватися. 
 
 
Для чого фіксувати?  
 
 
Щоб довести: 

• Наявність майна у бізнесу та належний стан такого майна до початку війни; 
• Факт настання втрат - знищення / пошкодження / неможливості використання майна 

(наприклад, через ракетно-бомбові удари рф / тимчасову окупацію окремих районів 
військами рф тощо); 

• Причинно-наслідковий зв’язок, між знищенням / пошкодженням / неможливістю 
використання майна та діями військ рф; 

• Конкретний розмір втрат бізнесу (реальні збитки, упущена вигода, інші збитки), що 
підлягатиме компенсації в судовому чи будь-якому іншому порядку. 

 
 
Що робити?  
 
 

 

1. Звернутися до Національної поліції України - для відкриття кримінального 
провадження за фактом знищення / пошкодження / втрати фактичного 
доступу до майна (по телефону або із письмовою заявою про вчинення 
злочину). 

 

 

2. Звернутися до Державної служби з надзвичайних ситуацій - для 
ліквідації наслідків бойових дій, що пошкодили майно, та складання 
відповідного акту (про пожежу / аварію тощо). 

 
 3. Самостійно фіксувати подію. Для цієї цілі підійдуть: 

 

 

• Детальна фото- та відео- фіксація місця події із зазначенням інформації 
про особу (ПІБ, паспортні дані, посада), що проводить фіксацію, місце 
події, локацію, час фіксації та події. 
 

 
 

• Видача наказів по підприємству щодо неможливості використання майна 
через втрату доступу до чи контролю над майном (наприклад, 
неможливість проводити посівну кампанію через тимчасову окупацію 
окремих районів), його знищення чи пошкодження, про зупинення 



 
 

діяльності підприємства тощо. 
 

 

• Обстеження та / або інвентаризація майна спеціальною комісією 
підприємства, складення акту огляду / дефектного акту.  

 
 

 

• Залучення спеціалістів із технічної інвентаризації для отримання 
висновків щодо нерухомого майна.  

 
 

 

4. Зібрати показання свідків.  
 
• Скласти список свідків події з їх контактною інформацією. 
• Зафіксувати їх свідчення на відео або у паперовій формі. 

 
 5. Зібрати документи. 

 

 

• Правовстановлючі документи на майно (свідоцтва про право 
власності, документи про право користування земельними ділянками, 
витяги з Державного реєстру речових прав, договори купівлі-продажу, 
свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів тощо). 

 

 

• Технічні документи, що містять технічні характеристики майна. 
 
 
 

 

• Фінансові документи. Фінансову звітність за останні 3-5 років, звіти про 
інвентаризацію майна, аудиторські висновки, внутрішні звіти по 
підприємству (групі компаній) щодо минулих, поточних та запланованих 
обсягів виробництва, минулих, поточних та запланованих інвестицій, 
заходів із модернізації тощо, інформацію про внутрішньогрупові та 
зовнішні позики.  

 

 

• Інші документи, важливі для оцінки збитків. Дозволи та ліцензії на 
використання природних ресурсів, ідокументи про порушені ланцюги 
постачання або цикли виробництва та заходи вжиті, щоб продовжити 
роботу. 

 

 

6. Зібрати всі можливі повідомлення в ЗМІ про подію. 
 

 
Всі документи рекомендуємо зберігати у паперовій та електронній копіях, отримувати копії 
документів, що складаються Нацполіцією та ДСНС. 
 
Команда Arzinger може допомогти Вам правильно та ефективно здійснити процес фіксації 
втрат.  
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Радник, Співкерівник практики міжнародних судових спорів та арбітражу 
Oksana.Karel@arzinger.ua   
 

Дарина Гребенюк 
Старший юрист, адвокат 
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Володимир Наконечний 
Юрист, адвокат 
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