
АКТ 
про знищення або пошкодження майна 

Дата:   ________________                            місце складання: м. ________  

Ми, що нижче підписалися, ______________________________, прож. 
__________________________________, буд. __, кв. ___, тел.________ 
паспорт серія__ номер _________, засоби електронного зв’язку: _________ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ п р ож .  
_______________________________, вул. ________________, буд. __, кв. ___, 
тел.________ паспорт серія__ номер _________, засоби електронного зв’язку: 
_________ 
Майстер _______________________________________  
                                              (П.І.Б. майстра)                      
Склали цей акт про наступне: 

_________________________ 2022 року, о хвилин внаслідок артилерійського 
обстрілу з боку російських військ знищено приватний будинок (квартиру), що 
знаходиться за адресою: місто _________ вул. _________, кв.__. Будинок 
(квартира) належить наступній особі (особам):____________ 
Площа будинку (квартири) _____ кв.м. Поверх _______, якщо це 
багатоповерхівка.  
Коротко опишіть будинок чи квартиру:_________________________________ 
 __________________________________________________________________  

Внаслідок потрапляння артилерійського снаряду зруйновано ______________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(дах та фасадна стіна, після загоряння вигоріло внутрішнє приміщення, знищено стелю, вікна та підлогу. 

Будинок (квартира) непридатний для подальшої   експлуатації) 
 
В будинку (квартирі) були наступні цінні речі:__________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________



__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________  

(тут не треба описувати все, їхню наявність мають підтверджувати відповідні документи – чеки, 
паспорти тощо, тому опишіть найцінніше). 

Крім того, пошкоджені надвірні будівлі: ________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

(сарай, літня кухня. опишіть, що ще пошкоджено або зруйновано.) 

Приблизна сума збитків становить: ___________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
(ціну не завищуйте – для підрахунків збитків існують відповідні методи та 

експертизи) 

Цей акт складено у 3 примірниках, один примірник залишається у власника 
будинку (квартири) ПІБ, другий примірник передано до органу 
самоврядування,  третій - ДСНС. 
Якщо руйнування вашого майна потрапило у сюжет якихось ЗМІ, вкажіть 
назву цього ЗМУ, дату та приблизний час виходу репортажу. 

Додаток: 
1. Фото пошкоджень з різних ракурсів (якщо є можливість) 
2. Копії документів на право власності (якщо є). 
3. Інше (тут орієнтуйтеся на місці, що ви ще можете додати) 

Підписи осіб, що склали акт: 
 

______________________________ ПІБ, підпис 

_______________________________ПІБ, підпис 

_______________________________ПІБ, підпис. 

Двох-трьох осіб для складання акту буде достатньо, але якщо є можливість 
залучити для цього процесу більше людей – не лінуйтеся. Звісно, керуйтеся 
принципом розумності – важлива не кількість підписів, а здатність цих людей 
підтвердити написане після перемоги, коли почнуться виплати компенсацій. 
Власник майна також входить до переліку осіб, що мають право складати 
акт.  


