
ПОРЯДОК ДІЙ ПРИ ПОШКОДЖЕННІ, ЗНИЩЕННІ АБО УГОНІ, ОБ'ЄКТА 
ЛІЗИНГУ ВНАСЛІДОК БОЙОВИХ ДІЙ 

1. При пошкодженні, знищенні об’єкта лізингу (ОЛ), для подальшого подання до 
уповноважених держ.органів, поліції, СК, суду, разом з офіційним повідомленням 
про такі випадки від клієнтів, вони також повинні надати фото та/або 
відеофіксацію наступним чином (за можливістю хоча б один з цих способів ): 
 

1.1.Фіксація пошкоджень: 

Відео 

- Зйомка повинна давати можливість ідентифікувати місце і дату події. Можна в 
голос назвати дату, адресу, місце проведення зйомки, а також озвучити та засняти 
найменування назву/модель пошкодженого чи знищеного майна та його 
ідентифікаційні дані (заводські, серійні номери, VIN). 

Фото     

- Фотофіксація повинна містити докладну інформацію (загальне фото місцевості, 
безпосередньо самого майна, його пошкоджень)  та дуже бажано фіксацію 
найменування назву/модель пошкодженого чи знищеного майна та його 
ідентифікаційні дані (заводські, серійні номери, VIN). 

Свідчення очевидців, пояснення свідків 

- Пояснення свідків можна викласти як письмово так і на відео. Відповідні 
пояснення повинні містити дані свідка (ПІБ, місце народження) адреса 
реєстрації/фактичного місця проживання, контакти для зв'язку, а також 
безпосередньо свідчення про місце, дату події та найменування назву/модель 
пошкодженого чи знищеного майна та його ідентифікаційні дані (заводські, серійні 
номери, VIN). В письмових поясненнях свідок повинен поставити свій підпис та 
дату. 
 

2. Подання заяви про злочин до правоохороних органів. 
2.1. Клієнт повинен подати заяву у відділ поліції за місцем його 

знаходження/реєстраціі або безпосередньо за місцем знаходження майна (об’єкта 
лізингу). При відсутності можливості подання за вказаними адресами, заяву в 
поліцію клієнт може подати за іншим територіальним місцезнаходженням органу 
поліції. До відповідної заяви клієнт додає свої письмові пояснення про подію та 
вищевказані (або хоча б один чи декілька з наявних) доказів (фото/відео/пояснення 
свідків). 

- Копію заяви (чи скан на електрону пошту) разом з додатками клієнт також повинен 
надати лізингодавцю, як власнику пошкодженого чи втраченого ОЛ. 

Зараз для фіксації злочинів під час воєнних дій також працює електрони інтерфейс, 
запроваджений Генеральною прокуратурою України, на сайті: warcrimes.gov.ua     

На даному сайті є зручний інтерфейс, на якому можна заповнити інформацію про 
подію з зазначенням місця і деталей події та безпосередньо завантажити зібрані докази 
(вищеперелічені). Подання інформації на відповідному інтерфейсі із завантаженням 
певних доказів не звільняє особу (клієнта) від необхідності подання заяви про злочин 
безпосередньо в орган поліції.   



2.2. Реєстрація заяви про злочин в ЄРДР. 
2.3. Отримання витягу з ЄРДР про реєстрацію кримінального провадження.  

 
2.4. У разі якщо ОЛ був угнаний (викрадений) у відповідний орган поліції (після 

внесення запису в ЄРДР) безпосередньо слідчому судді  подається клопотання про 
арешт викраденого майна.   
 

2.5. Отримання ухвали за результатами розгляду клопотання про арешт викраденого 
майна.  
 

- Органом поліції здійснюється розшук відповідного майна. Та у випадку його 
знаходження воно вилучається співробітниками поліції  про що останніми 
повідомляється заявнику про злочин.  
 

2.6. Контроль подання слідчим ухвали про арешт майна для виконання 
уповноваженому органу. 
 
За результатами вищеперелічних дій у заявника повинні бути зібрані наступні 
документи: 
1. Заява про кримінальне правопорушення (злочин); 
2. Витяг з ЄРДР про реєстрацію кримінального провадження; 
3. Клопотання слідчому/прокурору про арешт майна (у випадку викрадення 

майна).  
4. Ухвала слідчого судді про арешт майна (у випадку викрадення майна). 

 

 

 

 

      

    

 

 


