
Інструкція для відео-/фотофіксації – черговість дій та вимоги:          
 
1. Перед фото/відеозйомкою на пристрої, за допомогою якого буде проводитись зйомка, обов’язково: 
      - увімкніть геолокацію; 
      - перевірте коректність виставлених часу та дати, при необхідності виправте на актуальні*. 
2. Встановіть параметри, при яких на фото/відео відображатиметься час зйомки. 
3. Увімкніть відеозапис на Вашому пристрої (телефон, фото- чи відеокамера) та чітко назвіть: 
      - своє прізвище, ім’я, по-батькові; 
      - паспортні дані та ІПН (за можливості); 
      - дату і час зйомки;  
      - точне місце зйомки (населений пункт, вулиця, номер будинку). 
4. Наведіть камеру на себе, щоб зафіксувати, що відеозйомку проводите саме Ви. Якщо Ви проводите 
зйомку разом з іншими особами, запишіть таких осіб та інформацію про них на відео. 
5. Знімайте так, щоб можна було ідентифікувати місце події. Зробіть фото/відеозапис панорами 
знаходження об'єкта у прив'язці до місцевості та стаціонарних об'єктів, переміщення яких 
неможливо/малоймовірно (дерева, стовпи, важливі будівлі, приміщення тощо). 
6. Зробіть фото/відеозапис таблички із зазначенням адреси. 
7. Проведіть зйомку руйнувань/пошкоджень, під час якої опишіть словами всю інформацію, якою Ви 
володієте. Докладно зніміть на відео всі пошкодження, зазначте про дату, час та всі відомі Вам 
обставини пошкодження/руйнування майна, інформацію про власника майна. Зробіть детальні фото 
кожного пошкодження/руйнування зблизька та в площині відповідного приміщення/об'єкта. У разі 
можливості, зафіксуйте інвентарні номери пошкодженого майна, інші ідентифікуючі ознаки.  
8. Зніміть, за можливості, на фото/відео залишки боєприпасів з елементами маркування та серійних 
номерів, фото знищеної/знешкодженої одиниці військової техніки агресора, яка завдала пошкодження, 
сліди/трасу потрапляння снаряду в об'єкт чи інші докази, що дозволять зрозуміти причину пошкоджень 
та їх джерело, місце його знаходження тощо. 
 
!!! Отримані фото/відеозапис категорично забороняється редагувати у подальшому. У тому числі 
забороняється змінювати назви файлу, розширення, якості відео та інших параметрів. 
 
* При здійсненні фото- та відеофіксації рекомендується використовувати програму "eyeWitness to 
Atrocities" 
 
Якщо засобами масової інформації (інтернет-виданнями, телеграм-каналами новин) 
висвітлювались обставини руйнування або пошкодження відповідного майна, публікації з їх 
згадуваннями мають бути збережені у вигляді посилань, скріншотів. Перевірте також групи, 
спільноти у різних месенджерах, у тому числі у Вайбері. Це додатковий незалежний доказ для 
підтвердження збитків. 
 


