
Відшкодування шкоди, завданої смертю потерпілого 

 

Відповідно до Цивільного Кодексу України статті 1200, у разі смерті 

потерпілого право на відшкодування шкоди мають непрацездатні особи, які 

були на його утриманні або мали на день його смерті право на одержання від 

нього утримання, а також дитина потерпілого, народжена після його смерті. 

Шкода відшкодовується: 

1) дитині - до досягнення нею вісімнадцяти років (учню, студенту - до 

закінчення навчання, але не більш як до досягнення ним двадцяти трьох років); 

2) чоловікові, дружині, батькам (усиновлювачам), які досягли пенсійного 

віку, встановленого законом, - довічно; 

3) особам з інвалідністю - на строк їх інвалідності; 

4) одному з батьків (усиновлювачів) або другому з подружжя чи іншому 

членові сім'ї незалежно від віку і працездатності, якщо вони не працюють і 

здійснюють догляд за: дітьми, братами, сестрами, внуками померлого, - до 

досягнення ними чотирнадцяти років; 

5) іншим непрацездатним особам, які були на утриманні потерпілого, - 

протягом п'яти років після його смерті. 

 Особам, визначеним у пунктах 1-5 частини першої цієї статті, шкода 

відшкодовується у розмірі середньомісячного заробітку (доходу) потерпілого з 

вирахуванням частки, яка припадала на нього самого та працездатних осіб, які 

перебували на його утриманні, але не мають права на відшкодування шкоди. До 

складу доходів потерпілого також включаються пенсія, суми, що належали 

йому за договором довічного утримання (догляду), та інші аналогічні виплати, 

які він одержував. 

 Особам, які втратили годувальника, шкода відшкодовується в повному 

обсязі без урахування пенсії, призначеної їм внаслідок втрати годувальника, та 

інших доходів. 

 Розмір відшкодування, обчислений для кожного з осіб, які мають право на 

відшкодування шкоди, завданої смертю годувальника, не підлягає подальшому 

перерахункові, крім таких випадків: народження дитини, зачатої за життя і 

народженої після смерті годувальника; призначення (припинення) виплати 

відшкодування особам, що здійснюють догляд за дітьми, братами, сестрами, 

внуками померлого. 

Розмір відшкодування може бути збільшений законом. 

Згідно зі статтею 1201 ЦК, особа, яка завдала шкоди смертю потерпілого, 

зобов'язана відшкодувати особі, яка зробила необхідні витрати на поховання та 

на спорудження надгробного пам'ятника, ці витрати. 

Допомога на поховання, одержана фізичною особою, яка зробила ці 

витрати, до суми відшкодування шкоди не зараховується. 
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