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Державне агентство відновлення та
розвитку інфраструктури України

Про відшкодування збитків компаній -
інфраструктурних підрядників

Українська інфраструктурна асоціація UNITE (далі - Асоціація) цінує зусилля державних
органів по врегулюванню питання фіксації збитків, завданих у зв’язку зі збройною агресією
російської федерації. За час дії режиму воєнного стану вже напрацьовані механізми фіксації
збитків та підрахування шкоди1. А власники пошкодженого чи зруйнованого житла нещодавно
отримали механізм компенсації2. Набуває загальних рис майбутній міжнародний реєстр збитків,
заподіяних Україні російською агресією.

Водночас маємо констатувати, що попри активну роботу уряду та парламенту досі
відсутній дієвий механізм для компенсації збитків, завданих підприємствам.

Так за підрахунками експертів проєкту “Росія заплатить” KSE Institute загальна сума
прямих збитків підприємств за підсумками 2022 року оцінюється в $13 млрд, а необхідна сума
для відновлення підприємств становить $24,9 млрд. Підприємства будівельної галузі також
зазнали значної шкоди внаслідок злочинних дій агресора. На окупованих територіях залишились
чи були зруйновані дороговартісні машини та механізми, комплекси дорожнього обладнання та
споруд, виробничі бази.

За даними Укравтодору станом на травень 2022 року: “компанії втратили 200 виробничих
баз. У тому числі – 40 асфальтобетонних заводів, кожен з який коштує десятки мільйонів гривень.
Пошкодили та знищили півтисячі автомобілів різних видів, більш ніж 300 одиниць спеціальної
техніки, кожна з яких вартує не менше 3-4 мільйонів гривень: котки, грейдери, навантажувачі,
маніпулятори, цистерни тощо.”

Тобто склалась ситуація коли в умовах гострої потреби у швидкому відновленні
інфраструктури провідні компанії, підрядники відновлювальних робіт, фактично позбавленні
виробничих потужностей так само як і фінансової можливості їх оперативно повторно придбати.

Наголосимо принагідно, що за відсутності механізмів компенсації комерційної шкоди
компаній підрядників можливість фактичної відбудови та відновлення втраченого житла також
опиниться під загрозою.

2 Проект Закону про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів
нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією
Російської Федерації прийнятий № 7198, прийнятий в цілому 23.02.2023 року

1 Зокрема Методика визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та
організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв'язку із збройною
агресією Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні
господарської діяльності, затверджена Наказом Міністерства економіки України та Фонду державного
майна України 18 жовтня 2022 року N 3904/1223

https://minjust.gov.ua/news/ministry/denis-malyuska-razom-iz-evropeyskimi-kolegami-zmojemo-realizuvati-formulu-miru-i-otrimati-vpevnenu-peremogu-na-fronti-borotbi-za-mijnarodne-pravo
https://kse.ua/ua/about-the-school/news/zbitki-zavdani-ukrayinskomu-biznesu-vnaslidok-rosiyskoyi-agresiyi-otsinyuyutsya-v-13-mlrd/
https://www.facebook.com/100064458592081/posts/368723065286310/


Враховуючи вищевикладене просимо:
1. Забезпечити міжвідомчу взаємодію для напрацювання дієвого та якнайшвидшого

механізму відшкодування збитків підприємств інфраструктурних підрядників;
2. Залучити Асоціацію до роботи по напрацюванню такого механізму. В тому числі:

2.1. повідомити нас про результати роботи робочої групи з розробки та впровадження
міжнародно-правових механізмів відшкодування шкоди, завданої Україні внаслідок
збройної агресії Російської Федерації та

2.2. надати контакт для обміну інформацією, надання пропозицій від представників
бізнесу, що зазнав збитків.

З повагою,

Виконавчий директор Ігор Самоходський
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