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Наша місія
Триваюча збройна агресія Російської Федерації проти України спричиняє величезні
втрати серед населення нашої країни
 10 тисяч військових та цивільних осіб вбиті або пропали безвісти; 30 тисяч отримали

поранення, каліцтва та психологічні травми
 2 мільйони стали вимушеними переселенцями; 2 мільйони проживають у зоні

періодичних бойових дій; 4 мільйони залишилися на окупованих територіях
Втрачені людські життя не повернути. Нанесена громадянам України шкода має бути
прорахована та відшкодована державою-агресором
 Ми оцінюємо шкоду, нанесену громадянам України внаслідок збройної агресії

Російської Федерації проти України, у понад 100 млрд. доларів США
 Активи Російської Федерації загальною вартістю понад 3 трильйони доларів США

знаходяться за межами РФ у юрисдикціях інших держав, в тому числі в Україні

Наша місія – допомогти громадянам України отримати компенсацію
моральної та матеріальної шкоди, завданої внаслідок збройної агресії
Російської Федерації проти України
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Правовий фундамент наших дій
 Тривалий час міжнародні відносини будувалися на основі доктрини абсолютного

імунітету держави, яка дозволяла країнам уникати судового переслідування за дії,
вчинені під час збройних конфліктів
 В результаті цивілізований світ прийшов до формули функціонального імунітету

держави, яка передбачає втрату імунітету в судах іншої держави у випадках, коли
одна держава в своїх діях по відношенню до іншої держави вийшла за межі
суверенних повноважень, а також коли внаслідок дій однієї держави, вчинених на
території іншої держави, загинули громадяни цієї іншої держави чи їхньому
здоров'ю або особистому майну нанесено шкоду
 Така позиція відповідає духу і змісту положень Конвенції ООН про юрисдикційний

імунітет держав та їхню власність 2004 року та Європейської конвенції про імунітет
держави 1972 року
В результаті розгляду судами підготовлених командою «Сила права» заяв
громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації, в
Україні склалася судова практика, заснована на концепції функціонального
імунітету держави, що повністю відповідає аналогічній судовій практиці у
цивілізованих країнах
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Створення системи правової підтримки постраждалих внаслідок
збройної агресії РФ
«Сила права» надає безкоштовну правову підтримку з розрахунку збитків, підготовки та
супроводження позовів на всіх етапах судового провадження до фактичного отримання
компенсації
Ми надаємо допомогу наступним категоріям громадян :
 Родини загиблих військовослужбовців та цивільних осіб – очікуваний розмір виплат від

60 тис. євро для кожного члена родини
 Військовослужбовці та цивільні особи, які отримали поранення, каліцтва та психологічні

травми, – очікуваний розмір виплат від 20 тис. євро (для легкопоранених) + компенсація
за втрату працездатності + компенсація витрат на лікування та протезування
 Військовослужбовці, які побували у полоні, – очікуваний розмір виплат від 20 тис. євро

 Цивільні особи, які були незаконно позбавлені свободи на окупованих територіях, –

очікуваний розмір виплат від 20 тис. євро
 Вимушені переселенці з окупованих територій АР Крим, м. Севастополя, Донецької та

Луганської областей – очікуваний розмір виплат
матеріальної шкоди

від 35 тис. євро + компенсація

 Громадяни, які втратили особисте майно, – розмір виплат залежить від вартості

втраченого майна
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Дорожня карта отримання компенсації
Звернення до
приймальні руху

Підготовка заяви

Встановлення
юридичного факту

Розрахунок розміру
шкоди

Супровід процесу до
фінального рішення

Забезпечення
виконання судового
рішення

Аби розпочати процес, постраждалій особі необхідно звернутися до найближчої регіональної
юридичної приймальні, при собі мати паспорт та ідентифікаційний код, а також інші документи залежно
від типу нанесеної шкоди. Прикл.: вимушеним переселенцям необхідно надати довідку вимушеного
переселенця, документи на рухоме та нерухоме майно, яке залишилося на окупованій території.
Заява готується юристами руху «Сила права» за дорученням заявника. Доручення оформлюється
нотаріально або, якщо заявник приймає рішення про вступ до організації, завіряється підписами
заявника з однієї сторони та Виконавчого директору руху «Сила права» з іншої.
Подання до суду заяви про встановлення фактів, що мають юридичне значення, та отримання рішення
про встановлення юридичних фактів нанесення шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації
проти України та окупації Російською Федерацією частини території України.

Розрахунок розміру нанесеної шкоди проводиться на основі практики Європейського суду з прав
людини (моральна шкода), а також з урахуванням положень постанов Кабінету міністрів України, які
стосуються виплат особам, що постраждали внаслідок природних катастроф (компенсація за втрачене
рухоме та нерухоме майно).
Юристи «Сила права» діють від імені та в інтересах заявника на всіх етапах судового провадження та
вчиняють процесуальні дії: готують документи до суду, приймають участь у судових засіданнях,
супроводжують процес до отримання фінального рішення.
У разі відмови держави-агресора добровільно виконати судові рішення і компенсувати завдану шкоду,
передбачається задіяння процедури стягнення на майно Російської Федерації (окрім дипломатичного
та консульського), що знаходиться на території України та інших держав.
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Ключові досягнення
 У 22-х регіонах України за заявами постраждалих – родин загиблих, поранених

військовослужбовців та військовослужбовців, які побували у полоні, а також
вимушених переселенців з Криму та Донбасу – отримано низку судових рішень про
встановлення юридичних фактів нанесення шкоди внаслідок збройної агресії
Російської Федерації проти України та окупації Російською Федерацією частини
території нашої країни
 Також отримано позитивні рішення про стягнення суми шкоди в інтересах родин

загиблих та вимушених переселенців
 30 травня 2016 року Голосіївський районний суд міста Києва у справі «Ірина

Верігіна проти Російської Федерації» в якості заходу забезпечення позову виніс
ухвалу, якою наклав арешт на виплату кредиту у розмірі 3 мільярдів доларів США,
отриманого Україною від Російської Федерації за часів режиму Януковича у 2013
році, та відсотків по ньому
 Станом на 20 квітня 2018 року допомогою «Сила права» скористалися понад

15 тисяч громадян України, що постраждали внаслідок збройної агресії Російської
Федерації проти нашої країни
 Загалом завдяки зусиллям команди «Сила права» отримано понад 200 позитивних

судових рішень на користь позивачів
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Відкрито 25 юридичних приймалень у 22 регіонах України
 Вінницька область: м. Вінниця, вул. Визволення, 8, кабінет 6

050-363-59-21; 097-656-68-67; vinnytsya@sila-prava.org
 Волинська область: м. Луцьк, вул. Коперника, 8а, 3-й поверх, кабінет 12

050-363-59-25; ;lutsk@sila-prava.org
 Донецька область:

1) м. Краматорськ, вул. Магнітогорська, 9, кабінет 3
050-421-08-28; kramatorsk@sila-prava.org
2) м. Маріуполь, просп. Луніна, 89
050 363 59 19; 050-471-61-38; mariupol@sila-prava.org
 Дніпровська область:

1) м. Дніпро, вул. Вернадського,29, 2-й поверх, кабінет 21
050-421-00-92; dnepr@sila-prava.org
2) м. Кривий Ріг

095 488 80 30; kryvyirih@sila-prava.org
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Відкрито 25 юридичних приймалень у 22 регіонах України
 Житомирська область: м. Житомир, пров. ІІІ Селецький, 2а

0412-40-29-91; 050-425-72-25 ; zhytomyr@sila-prava.org
 Запорізька область: м. Запоріжжя, вул. Сєдова, 12

050-421-00-74; zaporizhzhya@sila-prava.org
 Закарпатська область: м. Ужгород,

066 616 49 07; uzhgorod@sila-prava.org
 Кіровоградська область: м Кропивницький, вул. Велика перспективна, 78, кабінет 104

0522-33-24-53; 050-421-00-19; kirovohrad@sila-prava.org
 Київ:

1) Для мешканців області: вул. Васильківська, 37, кабінет 106
044-331-14-91; kiev.goloseevo@sila-prava.org (для Київської області)
2) Для мешканців Києва: вул. Омел`яновича-Павленка, 9, 1-й поверх, каб. 103
044-332-16-73; kiev.suvorova@sila-prava.org
 Київська область: м. Біла Церква, вул. Офіцерська, 2

04563-6-51-16; 050-421-00-06; kiev.bila-tserkva@sila-prava.org
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Відкрито 25 юридичних приймалень у 22 регіонах України
 Луганська область: м. Сєверодонецьк, проспект Центральний, 54Б, кабінет 21

050-693-71-87 ; 050-421-00-26; severodonetsk@sila-prava.org
 Львівська область: м. Львів, вул. Дорошенка, 32/9

032-255-51-65, 050-363-59-26; lviv@sila-prava.org
 Миколаївська область: м. Миколаїв, вул. 10 Слобідська, 2

050-363-59-24; mykolayiv@sila-prava.org
 Одеська область: м. Одеса, вул. Мала Арнаутська, 88, офіс 305

048-705-10-53; 050-421-00-32 ; odessa@sila-prava.org
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Відкрито 25 юридичних приймалень у 22 регіонах України
 Рівненська область: м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71

0362-69-44-65; 050-421-00-52 ; rivne@sila-prava.org
 Сумська область: м. Суми, вул. Воскресенська 13 Б, офіс 3

050-421-00-68 ; sumy@sila-prava.org
 Тернопільська область: м. Тернопіль, вул. І. Франка, 12, кабінет 15

050-363-59-14; ternopil@sila-prava.org
 Харківська область: м. Харків, вул. Шевченка, 146, кабінет 22

050-421-08-22; kharkiv@sila-prava.org
 Херсонська область: м. Херсон, вул. 200-річчя Херсона, д. 38, корпус 5

0552-43-36-37; 050-477-34-44; kherson@sila-prava.org
 Хмельницька область: м. Хмельницький, вул. Соборна, 75

0382-65-75-20; 050-421-00-62 ; khmelnytskyy@sila-prava.org
 Черкаська область: м. Черкаси, вул. Смілянська, 44, офіс 325

050-421-00-36 ; cherkasy@sila-prava.org
 Чернівецька область: м. Чернівці, вул. Лесі Українки, 5

0372-58-40-15; 050-421-00-43 ; chernivtsi@sila-prava.org
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Стратегічні пріоритети
 Надати правову допомогу кожному громадянину, який постраждав внаслідок

збройної агресії Російської Федерації проти України та окупації частини території
нашої країни
 Створити базу доказів :
 збройної агресії Російської Федерації проти України

 окупації та ефективного (фактичного) контролю Російської Федерації над

частиною території України
 військових злочинів проти громадян та держави Україна
 порушень прав людини на окупованих територіях
 Судовими рішеннями закріпити докази російської агресії, окупації, військових

злочинів та порушень прав людини
 Ініціювати внесення змін до законодавства України з метою забезпечення вільного

доступу до правосуддя громадян, які постраждали внаслідок збройної агресії
Російської Федерації проти України
 Домогтися широкого впровадження у світову практику принципу невідворотності

покарання держави-агресора за збройну агресію проти іншої країни
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Як підтримати наші зусилля

Підтримати
фінансово

 Джерелами фінансування діяльності руху «Сила права» є благодійні
внески активних громадян та малого і середнього бізнесу. Згодом ми
плануємо залучити додаткове фінансування від міжнародних донорських
організацій
 Ми не отримуємо жодних коштів від державних інституцій, політичних
партій чи олігархів
 Аби підтримати фінансово, відвідайте наш сайт www.sila-prava.org
 Ми створюємо волонтерські групи у кожній регіональній юридичній
приймальні

Стати
волонтером

Розповсюджувати
інформацію

 Ми залучаємо волонтерів до налагодження роботи організації, здійснення
прийому громадян, а також організації комунікації з громадянами, які
постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти
України
 Ми активно взаємодіємо зі ЗМІ з метою інформування громадян про їхні
права та можливості отримання компенсації шкоди, нанесеної внаслідок
незаконних дій держави-агресора
 Приєднуйтесь до нашої сторінки у Facebook, а також слідкуйте за
новинами й досягненнями руху на нашому сайті www.sila-prava.org та в
ефірах спільного з ТРК «Черноморская» телевізійного проекту «Сила
права»
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Координаційна рада
Андрій Сенченко
Голова руху, громадський діяч,
український політик, вимушений
переселенець з тимчасово
окупованого Криму

Вадим Севериненко
Виконавчий директор руху,
громадський діяч, юрист, адвокат

Ірина Верігіна
Громадський діяч, член
Національної спілки союзу
журналістів України, екс-губернатор
Луганської області, вимушений
переселенець з тимчасово
окупованої території Донбасу

Олег Березюк
Громадський діяч,
правозахисник, адвокат,
голова Українського
юридичного товариства

Микола Сірий
Громадський діяч, правозахисник,
кандидат юридичних наук, один з
засновників Громадської Комісії з
розслідування та попередження
порушень прав людини в Україні

Едуард Бовкун
Громадський діяч, юрист, аспірант
Інституту держави і права ім. В.М.
Корецького НАН України
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Координаційна рада (продовження)
Володимир Макієнко
Громадський діяч, український
політик

Інна Новак
Громадський діяч, кандидат
економічних наук, керуючий
партнер провідної міжнародної
консалтингової компанії Grant
Thornton, економіст

Галина Климович
Громадський діяч, правозахисник,
перша в історії незалежної
України жінка-слідчий з особливо
важливих справ Генеральної
прокуратури України

Анатолій Полях
Адвокат, член Національної
спілки союзу журналістів
України, кандидат юридичних
наук, заслужений юрист України,
генерал-майор юстиції (запасу)

Ігор Кабаненко
Громадський діяч, адмірал
(запасу)

Сергій Цівкач
Громадський діяч, юрист,
спеціаліст в області
конкуренційної політики та права
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Координаційна рада (продовження)
Олександр Янковський
Громадський діяч,
журналіст, вимушений
переселенець з тимчасово
окупованого Криму

Ескендер Барієв
Громадський діяч, правозахисник,
кримськотатарський активіст,
вимушений переселенець з
тимчасово окупованого Криму

Олександр Мельниченко
Громадський діяч, заслужений
юрист України, спеціаліст в
області конкуренційної політики
та права

Єлизавета Богуцька
Громадський діяч, журналіст,
вимушений переселенець з
тимчасово окупованого Криму

Оксана Мусієнко
Громадський діяч, кандидат
фізико-математичних наук,
економіст
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Регіональні координатори
Юлія Канєвська
Громадський діяч, юрист,
вимушений переселенець з
тимчасово окупованого
Криму

Михайло Грек
Громадський діяч, кандидат
юридичних наук, полковник
(запасу)

Ірина Верігіна
Громадський діяч, член
Національної спілки союзу
журналістів України, ексгубернатор Луганської
області, вимушений
переселенець з тимчасово
окупованої території Донбасу

Сергій Тарасов
Громадський діяч, кандидат
економічних наук,
український підприємець

Євген Добряк
Громадський діяч,
український політик

Олександр Калачов
Громадський діяч, волонтер,
капітан 1-го рангу, вимушений
переселенець з тимчасово
окупованого Криму, понад місяць
перебував в полоні в окупантів у м.
Севастополь та піддавався
процедурі імітації розстрілу
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Регіональні координатори (продовження)
Юлія Кузнєцова
Громадський діяч,
український підприємець

Дмитро Діденко
Громадський діяч,
український підприємець

Іван Куценко
Кандидат юридичних наук,
вимушений переселенець з
тимчасово окупованого
Криму

В`ячеслав Макаров
Громадський діяч,
український підприємець

Віктор Постєльніков
Громадський діяч, адвокат

Олег Мітрохін
Громадський діяч,
український підприємець
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Контакти
Головний офіс
01024, Україна, м. Київ, вул. Банкова, 2
Тел.: +38 (044) 253 32 22; +38 (050) 426 78 52
E-mail: main-office@sila-prava.org

Прес-служба
Tel.: +38 067 249 12 77
E-mail: press-office@sila-prava.org; kseniia.talalai@gmail.com

Докладну інформацію про діяльність руху можна отримати на сайті
www.sila-prava.org
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Пілотні судові рішення з встановлення юридичних фактів
4 вересня 2015 року вперше в історії українського правосуддя Суворівським
районним судом міста Херсон встановлений юридичний факт вимушеного
переселення Ганни Андрієвської на материкову територію України внаслідок
збройної агресії Російської Федерації, тимчасової окупації та анексії території
Автономної Республіки Крим
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Пілотні судові рішення з встановлення юридичних фактів
29 березня 2016 року вперше в історії українського правосуддя
Ярмолинецьким районним судом Хмельницької області встановлений
юридичний факт загибелі майора Ярослава Костишина при виконанні
обов'язку військової служби внаслідок збройної агресії Російської Федерації
проти України
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Пілотні судові рішення з встановлення юридичних фактів
18 березня 2016 року вперше в історії українського правосуддя Голосіївським
районним судом міста Києва встановлений юридичний факт вимушеного
переселення Ірини Верігіної з території Луганської області внаслідок
збройної агресії Російської Федерації проти України і окупації частини
території Луганської області
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Невідворотність розплати
агресора за злочини в Україні має
стати запобіжником від подібних
дій інших держав в світі!

