
ЯК ОТРИМАТИ
ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 

Як отримати
КОМПЕНСАЦІЮ
ЗА ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
(КВАРТИРИ),
які зруйновано
на сході України
внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації

ЯК ОТРИМАТИ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ: 

зателефонувати за безкоштовним номером
системи БПД

звернутися до місцевих центрів та бюро
системи БПД

відвідати дистанційні або мобільні пункти до-
ступу до БПД, графік роботи яких дізнатися в най-
ближчому місцевому центрі/бюро

прочитати правові консультації у правничій
вікіпедії WikiLegalAid

поставити запитання у соцмережах БПД:
месенджер Фейсбук-сторінки, телеграм-чат,
вайбер-бот

поставити запитання у мобільному
застосунку «Безоплатна
правова допомога»

App Store

Google Play

0 800 213 103

СИСТЕМАСИСТЕМА

БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИБЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

www.legalaid.gov.uawww.legalaid.gov.ua

Нормативна база:
Закон України 

«Про безоплатну правову допомогу»

ЄДИНИЙ КОНТАКТ -  ЦЕНТР

0 800 213 103
цілодобово  безкоштовно в межах України

Найближчий місцевий центр
з надання безоплатної вторинної правової

допомоги / бюро правової допомоги



 Уряд прийняв постанову від 2 вересня 2020  Уряд прийняв постанову від 2 вересня 2020 
року № 767 року № 767 «Питання виплати грошової компен-«Питання виплати грошової компен-
сації постраждалим, житлові будинки (квартири) сації постраждалим, житлові будинки (квартири) 
яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації яких зруйновано внаслідок надзвичайної ситуації 
воєнного характеру, спричиненої збройною агре-воєнного характеру, спричиненої збройною агре-
сією Російської Федерації»сією Російської Федерації».  .  

 Компенсація надається постраждалим, які є  Компенсація надається постраждалим, які є 
власниками житла, що розташоване на контрольо-власниками житла, що розташоване на контрольо-
ваних Україною територіях, та яке було зруйноване ваних Україною територіях, та яке було зруйноване 
після 14 квітня 2014 року. після 14 квітня 2014 року. 

Подати перший пакет документів до органу 
місцевого самоврядування/військово-цивільної 
адміністрації населеного пункту або ЦНАП за 
місцем розташування зруйнованого житла:

 заяву про проведення обстеження житла;
 копію документа, що посвідчує особу та під-

тверджує громадянство України;
 копію документа з даними про реєстраційний 

номер облікової картки платника податків (крім 
іноземців та осіб без громадянства);

 нотаріально завірені копії документів, що під-
тверджують наявність права власності на житло 
на момент подання заяви.

1крок

Протягом 5 календарних днів з моменту над-
ходження заяви заявник отримує повідомлення 
про рішення та дату проведення обстеження 
житла (яке здійснюється у строк не більше 30
календарних днів з моменту прийняття такого 
рішення). 

2крок 5крок

6крок

7крок

Протягом 3 робочих днів з моменту проведення 
обстеження безоплатно заявник отримує від ор-
гану місцевого самоврядування/військово-ци-
вільної адміністрації населеного пункту:

 акт обстеження житла;
 довідку про визнання особи постраждалою 

внаслідок надзвичайної ситуації.

3крок

4крок

Зареєструвати у Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно припинення права власності
на  зруйноване житло.
Для цього слід звернутися до державного реєстрато-
ра та подати:

акт обстеження житла;
документ, що посвідчує право власності на об’єкт 

нерухомого майна.

Подати другий пакет документів до органу міс-
цевого  самоврядування / військово-цивільної адміні-
страції населеного пункту або ЦНАП за місцем розташу-
вання зруйнованого житла: 

заяву про виплату грошової компенсації; 
копію довідки про визнання особи постраждалою  

внаслідок надзвичайної ситуації; 
копію акта обстеження житла; 
інформаційну довідку (витяг) з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно про припинення 
права власності на житло у зв’язку з його знищенням.

Протягом 3 робочих днів з дати прийняття рішення 
комісією при ОДА постраждалому надсилається його 
копія: щодо надання (із зазначенням розміру) або від-
мови в наданні грошової компенсації.
Підстави для відмови:
1) подання документів, що містять недостовірну ін-
формацію;
2) повторне подання заяви постраждалим, якому рані-
ше було виплачено грошову компенсацію  або який вже 
включений в подання до Мінреінтеграції;
3) реєстрація постраждалим права власності на жит-
ло після моменту його руйнації.

У разі прийняття позитивного рішення гроші на-
дійдуть на банківський рахунок постраждалого, вка-
заний у заяві про виплату грошової компенсації.

ЩОБ ОТРИМАТИ
ГРОШОВУ КОМПЕНСАЦІЮ,
НЕОБХІДНО:


