Станом на 16 вересня 2022 року від початку повномасштабної збройної
російської агресії на території України 24 лютого 2022 року, 89 приміщень
85 судових установ зазнало пошкоджень різного ступеню аж до повного руйнування
та розкрадання майна, з яких 82 є судами (11 % від загальної кількості приміщень
судів), 3 приміщення територіальних управлінь ДСА України в Миколаївській,
Харківській та Чернігівській областях. Слід зазначити, що у Жовтневого районного
суду м. Маріуполя Донецької області, Іллічівського районного суду м. Маріуполя
Донецької області, Чугуївського міського суду Харківської області, Житомирського
окружного адміністративного суду пошкоджено по 2 приміщення, водночас
Господарський суд Донецької області та Господарський суд Луганської області
розміщуються в одному приміщенні. Крім того, пошкоджено 1 приміщення у м.
Харкові по вул. Семінарській, 46, в якому після завершення робіт з реставрації
планувалося розмістити Жовтневий районний суд м. Харкова та Ленінський
районний суд м. Харкова, 1 приміщення
у м. Миколаєві по
вул. Потьмкінська,41/4, в якому після завершення робіт з реставрації планувалося
розмістити Заводський районний суд м. Миколаєва та 1 приміщення у м. Миколаєві
по вул. Потьомкінська, 49, в якому на сьогодні Центральний районний суд м.
Миколаєва не здійснює правосуддя.
Серед зазначеної кількості пошкоджених приміщень – 10 приміщень судів:
Господарського суду Миколаївської області, Донецького апеляційного суду,
Волноваського районного суду Донецької області, Краснолиманського міського суду
Донецької області, Бородянського районного суду Київської області, Ізюмського
міськрайонного суду Харківської області, Харківського апеляційного суду,
Луганського апеляційного суду, Лисичанського міського суду Луганської області та
Високопільського районного суду Херсонської області є повністю зруйнованими.
За наявними даними у приміщенні Харківського апеляційного суду (пам'ятки
архітектури місцевого значення) горів дах, відсутні двері та вікна; приміщення
Господарського суду Миколаївської області зруйновано внаслідок ракетного удару
по будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації, в якій на останніх
поверхах розташовувався суд.
Найбільше пошкоджено приміщень судових установ у Харківській
(18 приміщень), Донецькій (12 приміщень), Херсонській (10 приміщень) та
Миколаївській (13 приміщень) областях.
79 приміщень судових установ пошкоджено частково: вибиті вікна, в деяких
відсутнє електропостачання, теплопостачання, водопостачання, пошкоджено стелю,
внутрішні двері, зазнали руйнування внутрішні перегородки між кабінетами,
пошкоджені зали судових засідань, тощо. У деяких будівлях місцевих судів на
початку бойових дій були вибиті або пошкоджені вікна, а вже згодом будівлі зазнали
додаткових пошкоджень.
У 23 приміщеннях судів Донецької, Запорізької, Луганської, Миколаївської,
Харківської, Херсонської областей відомо про пошкодження та про розкрадання
майна, однак у зв’язку з тим, що зазначені приміщення розміщуються та територіях,
на яких ведуться активні бойові дії, точну інформацію про стан майна надати
неможливо.
Розкрадання майна зафіксовано у 20 судових приміщеннях (Донецька область –
5 приміщень, Київська область – 1 приміщення, Харківська область – 5 приміщення
та Херсонська область – 8 приміщень).
За попередніми розрахунками для відновлення роботи судів у зазначених
приміщеннях з проведенням комплексних ремонтних робіт, придбанням необхідного
обладнання та меблів необхідно орієнтовно понад 1,7 млрд гривень.

Безумовно наявність більш детальних пошкоджень буде з'ясовано після
проведення
ґрунтовного
обстеження
всіх пошкоджених
будівель
та
виготовлення відповідної проектно-кошторисної документації.
Детальну інформацію про пошкодження приміщень судових установ наведено
нижче у розрізі областей.

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
Марганецький міський суд - вибуховою хвилею вибито 25 вікон (всі вікна
першого поверху, частина вікон другого поверху).

Нікопольський міськрайонний суд Дніпропетровської області - в наслідок
потрапляння снаряду в опалубку будівлі суду 22.08.2022 , пошкоджено фасад,
5 дверей, стелю та стіни кабінету судді та вибито скло у 27 вікнах.

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення розміщуються на тимчасово окупованих територіях.
Донецький апеляційний суд – будівля повністю зруйнована. Однак місто Маріуполь
перебуває в тимчасовій окупації рф, тому оцінити втрати немає можливості.

Волноваський районний суд Донецької області – Зруйновано повністю (2
прямих влучення в приміщення).

Жовтневий районний суд м. Маріуполя Донецької області- місто
Маріупіль перебуває в тимчасовій окупаціїї рф, тому ступінь пошкодження та
вартість відновлення встановити неможна.

Краснолиманський міський суд Донецької області-зруйноване.

Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя Донецької області внаслідок влучення снарядів виникла пожежа. Однак місто Маріуполь перебуває в
тимчасовій окупаціїї рф, тому ступінь пошкодження та вартість відновлення
встановити неможна.

Приморський районний суд м. Маріуполя Донецької області -в суді немає
вікон, внаслідок влучення снаряду пошкоджена покрівля. Однак місто Маріуполь
перебуває в тимчасовій окупаціїї рф, тому ступінь пошкодження та вартість
відновлення встановити неможна.

Ступінь пошкодження приміщень Володарського районного суду Донецької
області, Вугледарського міського суду Донецької області, Першотравневого
районного суду Донецької області, Іллічівського районного суду м. Маріуполя
Донецької області невідомий у зв’язку з проведенням бойових дій за місцем
розташування цих судів. Світлин також немає.

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ
Житомирський окружний адміністративний суд- пошкоджено два
приміщення суду-вибуховою хвилею вибито вхідні двері, склопакети та пошкоджено
віконні рами, пошкоджено стелю у коридорі, кабінетах, приймальні голови суду,
кабінеті голови суду, бухгалтерії, кабінеті керівника апарату суду, залі судових
засідань, РСО, пошкоджені міжкімнатні двері та у залах судових засідань.

Малинський районний суд Житомирської області - після вибухової хвилі
авіаудару -вибиті вікна, двері вхідної групи та міжкімнатні двері, пошкоджено
покрівлю (уламкові пробоїни в металопрофілі).

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області -після
вибухової хвилі авіаудару вибиті вікна актового залу, керамічна плитка в холі 2-го
поверху відійшла від основи.

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ
Приміщення розміщуються на тимчасово окупованих територіях.

Гуляйпільський районний суд- в результаті обстрілів вибито 4 вікна та
суттєво пошкоджено вхідні двері в будівлю суду.

Пологівський районний суд- в результаті обстрілів вибито 17 вікон, 3
вітражні вікна, одні двері, повністю розмерзлась автономна система електричного
опалення в результаті виведення з ладу під час обстрілів транформаторної
подстанції, від якої будівля суду забезпечувалась електроживленням (електроенергія
в суді відсутня майже 2 місяці); як наслідок в будівлі суду пошкоджено комп’ютери,
систему ВКЗ, меблі

Розівський районний суд - в результаті обстрілів вибито 13 вікон,
пошкоджено комп’ютери та меблі. У зв’язку з тимчасовою окупацією рф надати
світлини немає можливості.

Василівський районний суд- вибуховою хвилею вибито два вікна. У зв’язку
з тимчасовою окупацією рф надати світлини немає можливості.
Енергодарський міський суд Запорізької області- в будівлі знаходиться так
звана "народна міліція" та російські військові. Відомостей щодо стану майна
неможливо отримати, оскілки місто тимчасово окуповане.
Оріхівський районний суд Запорізької області - вибуховою хвилею вибито
вікна. У зв’язку з тимчасовою окупацією рф надати світлини немає можливості.

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Бородянський районний суд Київської області- повністю зруйноване

Макарівський районний суд Київської області-вибиті вікна, частково
пошкоджено фасад.

Ірпінський міський суд Київської області - вибито майже всі вікна,
пошкоджено двері та фасад будівлі, а також частково викрадено комп’ютерну техніку
та систему відеоспостереження.

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ
Луганський апеляційний суд- Внаслідок обстрілів рф 30.06.2022 повністю
зруйновано приміщення суду.

Луганський окружний адміністративний суд. -пошкоджено приблизно 30%
будівлі суду, через влучання снаряду в дах адміністративної будівлі, пошкоджено
автоматичні ворота та котельню.

Сєвєродонецький міський суд Луганської області-влученням снаряду
частково пошкоджено будівлю суду.

Рубіжанський міський суд Луганської області (в окремих кабінетах
приміщення суду розташоване ТУ ДСА України в Луганській області)Вибуховою хвилею пошкоджено вікна будівлі суду, прямим влученням снаряду
пошкоджено гараж службового автомобіля ТУ ДСА. У зв’язку з тимчасовою
окупацією рф надати світлини немає можливості.

Кремінський районний суд Луганської області-в результаті вибуху виникла
пожежа, внаслідок якої пошкоджено кабінет канцелярії та архіву суду.

Лисичанський міський суд Луганської області - зруйновано повністю.

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ
Господарський суд Миколаївської області - повністю зруйноване
приміщення суду внаслідок ракетного удару по будівлі Миколаївської обласної
державної адміністрації, в якій на останніх поверхах розташовувався суд.

Миколаївський окружний адміністративний суд - вибуховою хвилею
пошкоджено підвісну стелю в приміщенні архіву, задню стінку архіву, пошкоджено
внутрішній блок кондиціонеру в приміщенні архіву.

Миколаївський апеляційний суд-Від вибухової хвилі на головному фасаді
дев’ятиповерхової будівлі на п’яти вікнах розбито склопакети. В результаті
прильоту каміння та дорожнього покриття на дах дев’ятиповерховій будівлі,
пробито і пощкоджено покрівлю. Також пробито та пошкоджено покрівлю
двохповерхової будівлі.

Снігурівський районний суд Миколаївської області-проникнення в
приміщення військових рф. Стан розкрадання невідомий, оскільки суд розміщується
на тимчасово окупованих рф території.

Центральний районний суд м. Миколаєва- вибуховою хвилею вибито
фасадні скляні вікна на головному вході та біля канцелярії суду, в переході між
будівлями суду пошкоджене стельове покриття з гіпсокартону, пошкодженно
внутрішні скляні перегородки, віконні рами.

Центральний районний суд м. Миколаєва - в приміщенні, в якому на
сьогодні суд не здійснює правосуддя, вибуховою хвилею пошкоджено віконні рами,
пошкоджено балки та шиферне покриття даху

Ленінський районний суд м. Миколаєва- вибуховою хвилею пошкоджено
стелі в конвойному приміщенні, кабінеті старшого конвою, кабінеті охорони. В
кабінеті на другому поверсі пошкоджено скло. В залі судового засідання на третьому
поверсі пошкоджено металопластикові вікна.

Заводський районний суд м. Миколаєва - вибуховою хвилею пошкоджено
фасад будівлі та зруйновано всі вікна, вибито та зруйновано вхідні двері.
Пошкоджено двері в зали судових засідань, натажні стелі, електропроводку, вагонку,
жалюзі, 5 камер відеоконференцзв’язку, мікрофон на трибуні свідка та 1 камера
системи відеконференцзв'язку.

Заводський районний суд м. Миколаєва – в приміщені у м. Миколаєві по
вул. Потьмкінська,41/4, в якому після завершення робіт з реставрації планувалося
розмістити Заводський районний суд м. Миколаєва, вибуховою хвилею пошкоджено
віконні рами та шиферне покриття даху.

Новобузький районний суд Миколаївської області- Частично пошкодженні
віконні рами (тріщини по периметру кріплення вікна) майже на всіх поверхах.

Посипалась штукатурка. Між другим та третім поверхом та в котельні суду розбите
скло. Вийшла з ладу система ВКЗ у залі суд засідань №2.

Корабельний районний суд м. Миколаєва - вибуховою хвилею частково
пошкоджено віконну раму (тріщини по периметру кріплення вікна),вибите скло.

ТУ ДСА України в Миколаївській області - в приміщення, в якому
розміщено ТУ ДСА вибуховою хвилею пошкоджено балконе скло, стеля та
світильник.

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ
Іллічівський міський суд Одеської області- у результаті вибуху 08.04.2022
вибуховою хвилею вибито 9 вікон.

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ
Буринський районний суд Сумської області- пошкоджено фасад (вибоїни
від куль).

Великописарівський районний суд Сумської області - пошкоджено вікон
та фасад будівлі (тріщини).

Охтирський міськрайонний суд - пошкоджено кабінетів суддів, 5 залів
судових засідань, 5 кабінетів працівників апарату, фойе, пропускний пункт, кабінет
судової охорони, підвісну стелю, фасад будівлі (тріщини, пошкоджено штукатурку).

Тростянецький районний суд Сумської області – пошкоджено 6 вікон,
фасад та вибоїни від пуль у воротах.

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ

Господарський суд Донецької області та Господарський суд Луганської
області розміщено в одній будівлі у м. Харкові по пр. Науки 5, в якій пошкоджено
штукатурку на фасаді будівлі.

Господарський суд Харківської області- пошкоджені двері центрального
входу в будівлю та вікна, двері в середині приміщення суду.

Харківський апеляційний суд – повністю зруйноване приміщення. У
приміщенні (пам'ятки архітектури місцевого значення) горів дах, відсутні двері та
вікна. Повністю знищено комп’ютерну техніку.

Шевченківський районний суд Харківської області- вибиті двері будівлі
суду, відсутній інтернет. Частково зламана офісна та комп’ютерна техніка та частково
розкрадена. Можливість зв’язку за допомогою дзвінків та смс - ускладнена.
Куп`янський міськрайонний суд , Дзержинський районний суд
Комінтернівський районний суд Харківської області- вибуховою хвилею
пошкоджено вікна.
Червонозаводський районний суд м. Харкова -пошкоджено фасад будівлі,
в частині кабінетів вибито вікна та рами. Пошкоджена частина коридорів другого та
третього поверхів, багато де обвалилась підвісна стеля.

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова- пошкоджено фасад будівлі,
22 вікна та 15 одиниць комп’ютерної техніки.

Балаклійський районний суд Харківської області - значні внутрішні
пошкодження всіх службових приміщень суду. Повне розкрадання комп’ютерної
техніки.

Барвінківський районний суд Харківської області-пошкоджені вхідні
двері, вибито майже всі вікна, значні внутрішні пошкодження всіх службових
приміщень суду. Розкрадання комп’ютерної техніки.

Борівський районний суд Харківської області- пошкоджені вхідні двері,
частково фасад будівлі. Комп’ютерна техніка знищена. Оскільки приміщення
розташоване на тимчасово окупованій території світлини немає.

Дергачівський районний суд Харківської області -пошкоджені майже всі
вікна в будівлі, покрівля, фасад. Маються чисельні внутрішні пошкодження
коридорів, кабінетів та залів.

Золочівський районний суд Харківської області - пошкоджено частково
фасад будівлі.

Ізюмський міськрайонний суд Харківської області -приміщення суду
повністю зруйновано.

Чугуївський міський суд Харківської області. В корпусі А пошкоджено
частково фасад будівлі, пошкоджено штукатурку в будівлі суду, на віконних скосах
чисельні тріщини. В корпусі Б пошкоджено огорожу, пошкоджені вікна та стіни
(тріщини) залу с/з № 14 (другий поверх), зал судових засідань № 6 та (перший поверх)
– пошкоджено стіни (тріщини), сходи – пошкоджено стіну (тріщина), конвойне
приміщення – пошкоджено стіни (численні тріщини всередині та ззовні), приміщення
ССО – пошкоджено стіну ззовні (численні тріщини).

Приміщення ТУ ДСА України у Харківській області- пошкоджені вікна,
рами та двері службових кабінетів. Значне пошкодження підвісної стелі в коридорі та
службових приміщеннях.

Крім того пошкоджено будівлю у м. Харків по вул. Семінарська, 46, в який
після проведення робіт з реставрації планувалося розмістити Жовтневий районний
суд м. Харкова та Ленінський районний суд м. Харкова. У вказаній будівлі
пошкоджені майже всі вікна в будівлі, покрівля, фасад. Маються чисельні внутрішні
пошкодження коридорів, кабінетів та залів.

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ
Пошкоджено приміщення наступних судів:
-Білозерського районного суду Херсонської області
-Великоолександрівського районного суду Херсонської області
- Високопільський районний суд Херсонської області
-Голопристанського районного суду Херсонської області
-Скадовського районного суду Херсонської області
- Цюрупинського районного суду Херсонської області
- Чаплинського районного суду Херсонської області.
Наразі відомо, що в приміщеннях зазначених судів зафіксовано проникнення
у приміщення та розкрадання матеріальних цінностей та комп'ютерного обладнання.
Детальна інформація щодо стану порушень приміщень зазначених судів на сьогодні
невідома, оскільки територія Херсонської області тимчасово окупована рф.
Каховський міськрайонний суд - військовими рф 01.08.2022 захоплено
будівлю, вивезено обладнання, зруйновано систему охоронної сигналізації та
відеоспостереження.

Високопільський районний суд Херсонської області – Зруйновано
повністю.

Херсонський апеляційний суд- 16.09.2022 пошкоджено дах будівлі, вибито вікна,
частково зруйновано стіни.

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ
Господарський суд Чернігівської області- внаслідок прямого попадання
ракети у сусіднє з судом приміщення в суді пошкоджені віконні рами та вибите скло,
тріщини на стелях та стінах у приміщенні, пошкоджені віконні та дверні отвори,
пошкоджена штукатурка на стелях, в деяких кабінетах стелі просіли і потріскалась, є
небезпека обвалу. Пошкоджено приміщення серверної в якій зірвано з завісів
балконні двері, вирвані захисні грати на дверях, пошкоджено стеля та стіни. В деяких
кабінетах пошкоджені кондиціонери та комп'ютери.

Чернігівський апеляційний суд - пошкоджено частину даху будівлі суду,
вікна в двох залах судових засідань та робочих кабінетах працівників суду, зовнішні
стіни будівлі суду (тріщини, осипання місцями штукатурки та частин елементів
оздоблення), внутрішнє оздоблення приміщення суду (на сходових маршах місцями
попадали мармурові плити ).

Деснянський районний суд міста Чернігова - частково пошкоджено вікна
(13 шт.), двері кабінетів (10 шт.), віконну та дверну фурнітуру.

Новгород-Сіверський районний суд Чернігівської області- пошкоджено вікна
(26 шт.), склопакети (3 шт.), двері (12 шт.), частково пошкоджено покрівлю, фасад
будівлі, водостічну систему, укоси, стелю, підлогу, жалюзі на вікнах.

Чернігівський районний суд
пошкоджено вікна.

та

Новозаводський районний суд -частково

Приміщення ТУ ДСА України у Чернігівській області- частково
пошкоджено вікна (2 шт.), склопакети (5 шт.), вхідні двері віконну та дверну
фурнітуру, фасад будівлі, паркан, фронтон, водостічну систему та гаражні ворота.

М. КИЇВ
Дарницький районний суд міста Києва - Внаслідок дії вибухової хвилі,
пошкоджено вікна, двері, зірвано підвісну стелю, пошкоджено внутрішні службові
приміщення.

Дніпровський районний суд міста Києва- внаслідок дії вибухової хвилі,
пошкоджено вікна, двері, зірвано підвісну стелю, пошкоджено внутрішні службові
приміщення, є тріщини на стінах.

