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Шановний пане Володимире! 

 

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

України розглянуло в межах компетенції розглянуло Ваше звернення від 11 

квітня 2022 року, надіслане листом Секретаріату Кабінету Міністрів 

України від 15 квітня 2022 року № 6679/0/2-22, та повідомляє.  

Збройна агресія Російської Федерації проти України, яка розпочалася 

у 2014 році та спричинила тимчасову окупацію частини Донецької та 

Луганської областей, а також спробу анексії Автономної Республіки Крим 

та м. Севастополя, серед іншого завдала значних втрат громадянам, чиє 

житло було зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації воєнного 

характеру.  

Водночас загарбницькі дії держави-агресора, які розпочались                

24 лютого 2022 року, спричинили ще більші втрати та збитки нашій 

державі. Значних втрат зазнали об’єкти фізичної інфраструктури, зокрема 

житловий фонд, заклади освіти та дошкільного виховання, медичні заклади, 

адміністративні будівлі, культурна спадщина тощо.  

Тому, з метою визначення повного обсягу шкоди та збитків, завданих 

Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації, та забезпечення 

фінансово-економічного підґрунтя для підготовки консолідованої претензії 

України до Російської Федерації щодо реалізації її міжнародно-правової 

відповідальності за збройну агресію проти України, Мінреінтеграції було 

підготовлено Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні 

внаслідок збройної агресії Російської Федерації, який 20 березня 2022 року 

було схвалено постановою Кабінету Міністрів України № 326 (далі – 

Порядок), який передбачає облік шкоди та збитків за основні показниками, 

поділеними на 15 галузевих напрямів.  



 

 

Так, пунктом два постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2022 

№ 326 визначено, що міністерствам, іншим центральним та місцевим 

органам виконавчої влади необхідно розробити і затвердити у 

шестимісячний строк методики, передбачені Порядком, затвердженим цією 

постановою. 

Також підпунктом п’ять пункту два Порядку визначено напрям, що 

включає втрати житлового фонду і об’єктів житлово-комунального 

господарства, об’єкти незавершеного будівництва житлової нерухомості, 

дачних і садових будинків, фактичні витрати, здійснені для їх відновлення. 

Визначення шкоди та обсягу таких збитків здійснюється відповідно до 

методики, затвердженої наказом Мінрегіону, за погодженням з 

Мінреінтеграції. 

Таким чином станом на сьогодні триває підготовка відповідної 

методики, яка стане основою для обліку та оцінки збитків за зруйноване 

житло.   
 

 

В. о. державного секретаря                                      Тетяна  ТОКАРЧУК 
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