
                    Якщо ви травмувались на слизькій дорозі 
З настанням зими, на жаль, актуальною стає проблема травм під час 

падінь на вулицях. Слизькі тротуари та східці магазинів і організацій, 

імпровізовані «катки» з льоду після чергової відлиги перетворюються на 

пастки для перехожих. І ось до травмпунктів уже шикуються черги 

потерпілих — з вивихами, травмами голови, переломами кінцівок… На 

слизьких тротуарах сотнi українцiв ламають руки чи ноги. Але мало хто 

знає, що має законне право вiдшкодувати всi витраченi на вимушене 

лiкування грошi.  
  

Відшкодувати матеріальну шкоду, завдану через падіння на слизькому 

тротуарі, можна. Винуватець має відшкодувати вартість лікування, усі витрати, 

пов’язані із травмою, компенсувати втрачений заробіток внаслідок тимчасової 

непрацездатності. 

Важче відшкодувати в суді моральну шкоду, завдану особі. Та і це 

можливо. 

Коли ви травмувалися на слизькiй дорозi, для початку викликайте 

швидку, щоб лікарі вас забирали безпосередньо з місця події. Наполягайте, щоб 

лікарі зафіксували місце події, час, обставини отримання травми 

(потім ксерокопію запису в журналі лікаря «швидкої» допомоги можна 

використати як доказ у суді). 

Поки ви чекаєте на «швидку», варто сфотографувати місце падіння, 

зокрема так, аби було видно, що дорога є непосипаною, слизькою. Візьміть   

контактні номери телефонів у свідків події. Свідками в суді можуть бути і 

лікарі «швидкої», які надали першу медичну допомогу. 

Якщо подія трапилась біля магазину чи якогось закладу, то варто 

поцікавитися наявністю там камер відеоспостереження. 

Викликайте поліцію для складання протоколу та фіксації факту 

травмування. Напишіть відповідну заяву до правоохоронних органів.    

Якщо немає можливості викликати швидку допомогу та поліцію, 

необхідно звернутися до найближчого травмпункту. В амбулаторній картці 

лікар повинен зафіксувати з ваших слів: де, коли і за яких обставин отримано 

травму, хто при цьому був присутнім. 

Під час лікування зберігайте всі квитанції, пов’язані з витратами на 

лікування, поїздки, що пов’язані із травмуванням. Пам'ятайте, що можна 

отримати матерiальну компенсацiю лише тих витрат, якi ви можете довести. 

Коли ви отримали довiдку з травмпункту, лiкарняний листок та зiбрали 

чеки, пишiть позовну заяву на винних осiб, що неналежно обслуговували 

дорогу, на якiй ви травмувалися. 

Знайти власника «небезпечної» території не важко. Якщо ви 

послизнулися на тротуарi бiля будинку, звичайно, що за його утримання несе 

вiдповiдальнiсть комунальне пiдприємство або об'єднання спiввласникiв. Якщо 

ви травмувалися бiля магазину чи якоїсь приватної установи, слiд пам'ятати, що 

пiдприємцi також вiдповiдальнi за стан прилеглої до їхнiх установ територiї i 

мають органiзувати її розчищення вiд снiгу. 



Чинне законодавство покладає обов’язок утримувати прибудинкову 

територію в належному стані саме на власника (балансоутримувача) об’єкта 

благоустрою (ст. 25 Закону про благоустрій). До того ж такий обов’язок не 

залежить ані від пори року, ані від погодних умов.  

Найпростiший спосiб знайти власника дороги – написати запит у районну 

адмiнiстрацiю чи мiську раду. 

Змiст запиту має бути такий: 
«Прошу надати менi iнформацiю вiдповiдно до Закону "Про доступ до 

публiчної iнформацiї" про те, хто здiйснює утримання територiї за цiєю 

адресою». 

Окрім відшкодування витрат на лікування – матеріальної шкоди, ви маєте 

право подавати до суду позов і на отримання моральної компенсації. Моральні 

збитки – поняття неконкретне і в кожному випадку різне.   

Такий самий алгоритм дій варто застосовувати у разі, якщо на вас впаде 

бурулька чи снігова брила з даху будинку. Оскільки кожен будинок перебуває 

на чиємусь балансі – притягнути до відповідальності відповідальних за 

утримання будинків осіб, можливо. 

Отже, якщо все ж таки подібна неприємність трапилася і якщо ви 

матимете бажання і терпіння пройти усю цю непросту процедуру та зібрати 

необхідні докази – правда буде на вашому боці. 

Але для власного ж здоров’я, як фізичного так і психологічного, будьте 

взимку на вулиці обережними та уважними. Не поспішайте. Бережіть себе! 

До Голованівського місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги можна звернутись за 

адресою: смт Голованівськ, вул. Ціолковського, 1, тел.: (05252) 2-25-83, 

068 834 77 45. 

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної 

правової допомоги діє єдиний контакт-центр за номером 0-800-213-103, 

дзвінки безкоштовні зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах 

України. 
 


