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знань, які передбачають не лише проголошення, а і відповідний захист у разі 

необхідності. 
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ЩОДО ПРАВОВОГО ВРЕГУЛЮВАННЯ ПИТАНЬ КОМПЕНСАЦІЇ 

ЗА ЗРУЙНОВАНЕ АБО ПОШКОДЖЕНЕ МАЙНО ВНАСЛІДОК 

БОЙОВИХ ДІЙ 

 

Цивільні правовідносини зі своєю складною правовою природою    

неминуче набувають нових істотних характеристик залежно від об'єктивних 

зовнішніх умов у режимі реального часу. Введення в Україні правового режиму 

воєнного стану у зв'язку з військовим конфліктом на території нашої держави 

суттєво вплинуло на видову зміну напрямків реалізації цивільних 

правовідносин. Йдеться насамперед про обмеження прав і свобод громадян. 

 Найболючішою проблемою, в першу чергу для фізичних осіб, в ці тяжкі 

часи виявилися питання щодо порушення права приватної власності, зокрема, 

можливість примусового вилучення майна у власника; обмеження власника в 

праві користування (насамперед, недоступність майна для користування) та 

розпорядження майном; знищення, пошкодження, знецінення власного майна; 

додаткові витрати на внутрішню міграцію чи вимушений від’їзд за кордон та ін. 

Верховною Радою України  було прийнято за основу проєкт Закону про 

компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів 

нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, 

спричинених військовою агресією Російської Федерації,  № 7198 від 24 березня 

2022 р. 1 квітня 2022 року даний проєкт прийнято за основу в першому читанні. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20/conv#n483
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1089-20/conv#n483
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text
https://dslua.org/wp-content/uploads/2021/09/Internet-svoboda-2020.p
https://dslua.org/wp-content/uploads/2021/09/Internet-svoboda-2020.p
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Метою розроблення цього проєкту закону є визначення правових та 

організаційних засад надання державою компенсації за пошкодження та 

знищення окремих категорій об'єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, 

терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією РФ з дня 

набрання чинності Указом Президента від 24 лютого 2022 р. №64 « Про 

введення воєнного стану в Україні». 

Враховуючи ступінь актуальності проблематики та значимість питань 

компенсації за пошкоджене та знищене нерухоме майно внаслідок бойових дій 

на території нашої держави, доцільним є аналіз деяких положень даного 

проєкту. 

Якщо оглядово оцінювати зміст вказаного законопроєкту, слід зазначити, 

що за його рамками залишилися питання, предметно пов'язані з визначенням 

джерел надходження коштів та їх розподілом на відшкодування компенсацій, 

при цьому робиться чіткий акцент на те, що реалізація зазначених цілей не 

вимагає додаткових фінансових вкладень з боку державного та місцевого 

бюджетів. Можливо, автори вважають, що потоки та розмір міжнародного 

фінансування в майбутньому допоможуть визначитися з цими напрямками, 

однак така невизначеність уже зараз викликає питання. 

 Авторами законопроєкту об'єктом компенсації вказується виключно 

нерухоме майно, проте, якщо говорити про шкоду, що заподіюється приватної 

власності внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, навряд чи 

можна обмежитися лише втратами житлового фонду. До майна осіб (зокрема, 

фізичних осіб), яке вони втратили чи можуть втратити у такій ситуації, належать 

і кошти, і майнові права отримання речей чи майнового задоволення з інших 

осіб, які для власника можуть становити неабияку життєво необхідну цінність в 

існуючих умовах. 

Не менш суттєвим спірним моментом є категорично однозначна вказівка 

адресата компенсації – це виключно громадяни України. Проте, відповідно до 

ст. 26 Конституції України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають 

на території України на законних підставах, користуються такими ж самими 

правами та свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни 

України. Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року « Про 

введення воєнного стану в Україні»  будь-які обмеження прав і свобод, 

зазначених у статті 26 Конституції України, не згадуються. 

Серед тих осіб, які втратили дах над головою, або житло яких 

пошкоджено, чималу групу складають особи, які взагалі не приватизували 

житлові приміщення, де вони мешкали до початку військового конфлікту. 

Законопроєкт вказаних осіб залишає наразі без можливості отримати 

компенсацію. 

До кола спірних питань належить і питання встановлення максимального 

компенсаційного розміру 150 кв.м за одиницю нерухомості за загальним 

правилом. Розрахунок вартості 1 кв. м площі об'єкта передбачається визначати 

за методикою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Про цю методику 

сьогодні можна говорити поки що як на перспективу, але вже зараз викликає 
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питання, як порівняти обмеження в 150 кв. м, що покривають допустимий для 

компенсації метраж житлових приміщень у багатоквартирному будинку зі 

зруйнованими будинками приватного сектора, площа яких може бути  над 200 

кв.м. 

Вказаний законопроект є одним з трьох законопроєктів, які надані до 

розгляду. Мова йде також про законопроєкт «Про державну реєстрацію збитків, 

завданих внаслідок зброєної агресії Російської Федерації» та законопроєкт «Про 

захист права власності та інших речових прав осіб, постраждалих внаслідок 

зброєної агресії». Але суттєві неузгодженості мають місце як і між цими трьома 

законопроєктами, так і між ними та  діючим законодавством.  

Пріоритетним питанням правового регулювання питань цивільно-

правової сфери, у тому числі і питань захисту приватної власності  саме у період 

військового конфлікту є обов'язкове поєднання та узгодженість міжнародного 

гуманітарного права з внутрішнім приватним правом. 

Наразі  вирішення багатьох суперечностей і  неоднозначних питань у 

запропонованих законопроєктах є сьогодні принциповими і нагальними в 

процесі забезпечення відновлення прав власників, майно яких знищено чи 

пошкоджено внаслідок бойових дій на території нашої держави, тим більше, що 

йдеться про втрату майна особами, яке для них є життєвою необхідністю, тому 

вимірювати компенсаційний характер відшкодування частковими замірами та 

вибірково в такому випадку навряд чи допустимо. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ  

В ПЕРІОД ВОЄННОГО СТАНУ 

 

Конституція України як основний закон держави чітко закріплює 

виключні повноваження щодо здійснення правосуддя за судами України [1]. 

Судова влада, відповідно до теорії й практики розподілу влади, є 

незалежною самостійною сферою публічної влади, яка створена для вирішення 

соціальних конфліктів, покликана забезпечувати захист прав і свобод людини й 

громадянина [2]. 

Правосуддя є однією з основних  функцій судової влади, діяльністю 

судових органів. 

Правосуддя за своєю суттю визнається таким лише за умови, що воно 

відповідає вимогам справедливості і забезпечує ефективне поновлення в правах. 


