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ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ВАРТОСТІ РУХОМОГО 
МАЙНА, ЩО ПОСТРАЖДАЛО АБО БУЛО ЗНИЩЕНО ПІД ЧАС 

ВОЄННИХ ДІЙ АБО ТЕРОРИСТИЧНИХ АКТІВ ПРИ ПРОВЕДЕНІ 
СУДОВОЇ ТОВАРОЗНАВЧОЇ ЕКСПЕРТИЗИ

Анотація. З початком збройної агресії Російської Федерації 24 лютого 2022 р. на 
території України рухоме майно різних видів та форм власності (фізичних та юри-
дичних осіб, а також державне майно) зазнало пошкодження або знищення. Оскіль-
ки на теперішній час, відповідно до змісту Постанови Кабінету Міністрів України 
від 20 березня 2022 р. № 326, відсутні методики щодо визначення шкоди та збит-
ків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації за різними 
напрямками, а судово-експертна діяльність в галузі товарознавчої експертизи вже 
стикається з необхідністю проведення експертиз щодо встановлення розміру мате-
ріальної шкоди, нанесеної внаслідок пошкодження або знищення рухомого майна 
через воєнні дії на території України, виникла необхідність в розробці роз’яснень та 
рекомендації стосовно зазначеної проблематики. Це складає важливу методологіч-
ну проблему сучасної судової товарознавчої експертизи на теперішній час. Так як 
на території України з часу набуття незалежності масштабних військових дій не від-
бувалося за винятком проведення антитерористичної операції на Донбасі, питання 
визначення вартості пошкодженого або знищеного рухомого майна внаслідок вій-



61

ськових дій не досліджувалися та відсутні будь які наукові публікації у вітчизняних 
наукових виданнях. 

Зараз роз’яснення та рекомендації з  визначення вартості рухомого майна(то-
варів, обладнання і т.п.) надаються шляхом складання Звітів про науково-дослідну 
роботу результатами яких є методики судової експертизи або методичні рекомен-
дації. Це як правило тривалий процес, але обставини що сталися зараз вимагають 
негайно надати судовим експертам товарознавцям рекомендації щодо розрахунку 
матеріальної шкоди, нанесеної рухомому майну внаслідок військових дій та теро-
ристичних актів. 

Встановлено, що матеріальні збитки рухомому майну військовими діями або те-
рористичними актами – це прояв надзвичайної ситуації, аналогічний стихійному 
природному лиху або техногенній аварії. Обґрунтовано необхідність підготовки для 
судових експертів товарознавців методичного листа із  роз’ясненнями та алгорит-
мом визначення вартості рухомого майна що постраждало або було знищено під час 
воєнних дій або терористичних актів. Запропоновано алгоритм визначення вартості 
рухомого майна, що постраждало або було знищено під час воєнних дій або терорис-
тичних актів при проведені судової товарознавчої експертизи.

Ключові слова: збитки рухомого майна, військові дії, терористичні акти, судова 
експертиза, товарознавчі дослідження.
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PECULIARITIES OF DETERMINING THE VALUE OF MOVABLE 
PROPERTY THAT HAS BEEN DAMAGED OR DESTROYED 

DURING WAR OR TERRORIST ACTS DURING COURT TRIAL
Abstract. With the beginning of the armed aggression of the Russian Federation on 

February 24, 2022 on the territory of Ukraine movable property of various types and forms of 
ownership (individuals and legal entities, as well as state property) was damaged or destroyed. 
Because currently, according to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 
March 20, 2022 № 326, there are no methods for determining the damage and losses caused 
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to Ukraine as a result of armed aggression of the Russian Federation in various areas, and 
forensic activities in the field of commodity expertise is faced with the need to conduct 
examinations to determine the amount of material damage caused by damage or destruction 
of movable property due to hostilities in Ukraine, there is a need to develop explanations and 
recommendations on this issue. This is an important methodological problem of modern 
forensic science at present. Since large-scale military operations have not taken place in 
Ukraine since independence, except for the anti-terrorist operation in Donbas, the issue of 
determining the value of damaged or destroyed movable property as a result of hostilities has 
not been studied and there are no scientific publications in domestic scientific journals.

At present, explanations and recommendations for determining the value of movable 
property (goods, equipment, etc.) are provided by compiling Reports on research work, the 
results of which are methods of forensic examination or guidelines. This is usually a long 
process, but the current circumstances require forensic experts to immediately provide 
advice to commodity experts on the calculation of material damage caused to movable 
property as a result of hostilities and terrorist acts.

It has been established that material damage to movable property by military acts or 
terrorist acts is a manifestation of an emergency situation similar to a natural disaster or 
man-made accident. The necessity to prepare a methodical letter for forensic experts of 
commodity experts with explanations and an algorithm for determining the value of movable 
property that was damaged or destroyed during hostilities or terrorist acts is substantiated. 
An algorithm for determining the value of movable property that was damaged or destroyed 
during hostilities or terrorist acts during a forensic examination is proposed.

Keywords: damage to movable property, hostilities, terrorist acts, forensic 
examination, commodity research.

Постановка проблеми. З почат-
ком збройної агресії Російської Фе-
дерації 24 лютого 2022 р. на території 
України рухоме майно різних видів та 
форм власності (фізичних та юридич-
них осіб, а також державне майно) за-
знало пошкодження або знищення. 

Оскільки на теперішній час, відпо-
відно до змісту Постанови Кабінету Мі-
ністрів України від 20 березня 2022 р. 
№ 326[1], відсутні методики щодо ви-
значення шкоди та збитків, завданих 
Україні внаслідок збройної агресії Ро-
сійської Федерації за різними напрям-
ками, а  судово-експертна діяльність 
в галузі товарознавчої експертизи вже 
стикається з необхідністю проведення 
експертиз щодо встановлення розміру 
матеріальної шкоди, нанесеної внас-
лідок пошкодження або знищення 

рухомого майна через воєнні дії на те-
риторії України, виникла необхідність 
в розробці роз’яснень та рекомендації 
стосовно зазначеної проблематики. 
Сьогодні це складає важливу методо-
логічну проблему сучасної судової то-
варознавчої. 

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Так як на території України 
з часу набуття незалежності масштаб-
них військових дій не відбувалося за 
винятком проведення антитерорис-
тичної операції на Донбасі, питання 
визначення вартості пошкодженого 
або знищеного рухомого майна внас-
лідок військових дій не досліджували-
ся та відсутні будь які наукові публіка-
ції у вітчизняних наукових виданнях. 

Мета статті. Розробити роз’яснен-
ня та рекомендацій з визначення вар-
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тості рухомого майна що постраждало 
або було знищено під час воєнних дій 
або терористичних актів з  метою на-
дання стартового, початкового нор-
мативно-методичного забезпечення 
судової товарознавчої експертизи 
системи Мінюсту України щодо розра-
хунку матеріальної шкоди, нанесеної 
рухомому майну внаслідок військових 
дій, адаптованих стосовно законодав-
чо-нормативної бази Україні, з метою 
використання їх при проведенні судо-
вих товарознавчих експертиз визна-
чення вартості рухомого майна що було 
пошкоджено чи було втрачено під час 
воєнних дій та терористичних актів.

Виклад основного матеріалу. 
В  останній час роз’яснення та реко-
мендації з  визначення вартості рухо-
мого майна(товарів, обладнання і т.п.) 
надаються шляхом складання Звітів 
про науково-дослідну роботу резуль-
татами яких є  методики судової екс-
пертизи або методичні рекомендації. 
Це як правило тривалий процес, але 
обставини що сталися зараз вима-
гають негайно надати судовим екс-
пертам товарознавцям рекомендації 
щодо розрахунку матеріальної шкоди, 
нанесеної рухомому майну внаслідок 
військових дій та терористичних актів. 

Треба згадати, що раніше існували 
і широко використовувалися методич-
ні листи щодо проведення тих чи ін-
ших видів експертиз. Визначення, що 
такий методичний лист надано у робо-
ті класика судової експертизи Бєлкіна 
Р.С. «Криміналістична енциклопедія» 
[2]. Ми вважаємо що на сьогодні до-
цільним є  терміново підготувати для 
судових експертів товарознавців мето-
дичний лист із роз’ясненнями та алго-
ритмом визначення вартості рухомого 
майна що постраждало або було зни-

щено під час воєнних дій або терорис-
тичних актів, що допоможіть судовим 
експертам товарознавцям системи Мі-
ністерства юстиції України у проведені 
вищезазначених досліджень.

Слід зазначити, що завдання ма-
теріальних збитків рухомому майну 
військовими діями або терористич-
ними актами – це прояв надзвичайної 
ситуації, аналогічний стихійному при-
родному лиху або техногенній аварії. 
Матеріальні збитки від пошкодження 
або знищення рухомого майна від вій-
ськових дій та терористичних актів – 
це виражені у вартісній формі витра-
ти, втрати та збитки, зумовлені саме 
цією подією на даний час і  в даному 
конкретному місці.

Законом України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну 
оціночну діяльність в Україні» [3] ст.4 
передбачено, що діяльність судових 
експертів, пов’язана з оцінкою майна, 
здійснюється на умовах і  в порядку, 
передбачених Законом України «Про 
судову експертизу» [4], з урахуванням 
особливостей, визначених цим Зако-
ном щодо методичного регулювання 
оцінки цього майна.

 Методичне регулювання оцін-
ки майна здійснюється у  відповідних  
нормативно-правових актах з  оцін-
ки майна: положеннях (національних 
стандартах) оцінки майна, що затвер-
джуються Кабінетом Міністрів Укра-
їни, методиках та інших норматив-
но-правових актах, які розробляються 
з урахуванням вимог положень (націо-
нальних стандартів) і затверджуються 
Кабінетом Міністрів України або Фон-
дом державного майна України. 

 Положення (національні стандар-
ти) оцінки майна визначають  випадки 
застосування оцінювачами методич-
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них підходів оцінки ринкової вартості 
майна та випадки і  обмеження щодо 
застосування методичних підходів до 
визначення неринкових видів вартості 
майна. При цьому, якщо законами або 
нормативно-правовими актами Кабі-
нету Міністрів України, договором на 
проведення оцінки майна або ухвалою 
суду не зазначено вид вартості, який 
повинен бути визначений в результаті 
оцінки, визначається ринкова вартість.

 Положення (національні стан-
дарти) оцінки майна є обов’язковими 
до виконання суб’єктами оціночної 
діяльності під час проведення ними 
оцінки майна всіх форм власності та 
в будь-яких випадках її проведення. 

Поняття дефініції «Прямі збитки» 
наведене у  Національному стандар-
ті №1 «Загальні засади оцінки майна 
і майнових прав»[5].

Прямі збитки (шкода) – поточна 
вартість витрат на відтворення, замі-
щення або відшкодування ринкової 
вартості об’єкта оцінки без урахування 
не отриманих майбутніх вигод.

Сума витрат на відтворення майна 
не може перевищувати суми матері-
альної шкоди, розрахованої для ви-
падку повного знищення майна.

Ринкова вартість – вартість, за яку 
можливе відчуження об’єкта оцінки на 
ринку подібного майна, на дату оцін-
ки за угодою, укладеною між покуп-
цем та продавцем, після проведення 
відповідного маркетингу за умови, що 
кожна із сторін діяла із знанням спра-
ви, розсудливо і без примусу.

До неринкових видів належать 
вартість заміщення, вартість  відтво-
рення, залишкова вартість заміщення 
(відтворення), вартість у  використан-
ні, споживча вартість, вартість ліквіда-
ції, інвестиційна вартість, спеціальна 

вартість, ліквідаційна вартість, чиста 
вартість реалізації, оціночна вартість 
та інші види, порядок визначення 
яких встановлюється окремими наці-
ональними стандартами.

Питання визначення матеріальної 
шкоди, завданої власнику пошкодже-
ного майна, що постраждало внаслідок 
надзвичайних ситуацій при проведені 
судових товарознавчих експертиз ра-
ніш досліджувалися в роботах Архіпо-
ва В. [6,7,8,9], науковців Харківського 
науково  – дослідного інституту судо-
вих експертиз Міхальського О., Губа-
ревої В., Донцової О. [10].

Враховуючи наш значний досвід 
проведення судових товарознавчих 
експертиз по визначенню прямих 
збитків(шкоди) рухомому майну, яке 
постраждало внаслідок надзвичайних 
ситуацій, нами пропонується наступ-
ний алгоритм дослідження при визна-
чені вартості пошкодженого та зни-
щеного рухомого майна військовими 
діями або терористичними актами:

1.  Отримання Постанови слід-
чого, Ухвали Суду про призначення су-
дової товарознавчої експертизи або 
укладання договору на проведення 
товарознавчого дослідження чи судо-
во – товарознавчої експертизи та ви-
значення об’єкту, предмету, мети екс-
пертизи(дослідження) та бази оцінки.

Так при укладанні договору на 
проведення судової товарознавчої 
експертизи(дослідження) по визна-
ченню збитків внаслідок втрати чи 
пошкодження рухомого майна під час 
воєнних дії або терористичних актів 
слід обов’язково вказувати: стислий 
опис майна(товари на підприємстві, 
домашні речі, обладнання, тварини 
і т.п.), адресу де знаходилося майно та 
було пошкоджено, дату пошкоджен-
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ня(знищення) майна та причину по-
шкодження(знищення) майна. 

 Об’єктом судової товарознавчої 
експертизи (дослідження) як правило 
є  матеріальний об’єкт, що містить ін-
формацію, необхідну для вирішення 
експертного завдання: рухомі речі(то-
вари народного споживання, облад-
нання, сировина, рослини, тварини, 
товари промислового призначення та 
т.п.), зразки для порівняльного дослі-
дження, інші матеріали.

Так при визначенні прямих збит-
ків(шкоди) рухомому майну, яке по-
страждало внаслідок надзвичайних 
ситуацій та терористичних актів об’єк-
тами дослідження відповідно Постано-
ви Кабінету Міністрів України від 20 бе-
резня 2022 р. № 326[1]можуть бути:

• втрачене, знищене чи пошкод-
жене майно державних установ та ор-
ганізацій;

• втрачене, знищене чи пошкод-
жене майно установ та організацій не-
державної форми власності;

• втрачене, знищене чи пошкод-
жене майно фізичних осіб;

• природний газ (втрати (витоку)) 
у  разі пошкодження газопроводів та 
газорозподільних станцій;

• втрачені, знищені або пошко-
джені об’єкти рухомого майна заліз-
ничного транспорту та телекомуніка-
ційної мережі і зв’язку;

• втрачені надра  – напрям, що 
включає втрати надр, заподіяні само-
вільним їх користуванням під час са-
мовільного користування надрами;

• послуги за утилізацію (списання) 
пошкодженої техніки та іншого майна;

• та інше рухоме майно та послуги.
Предметом судової товарознав-

чої експертизи є фактичні дані (фак-
ти, обставини), які встановлюються 

з  урахуванням спеціальних знань та 
вивчення матеріалів справ, договорів 
на проведення судової експертизи(до-
слідження) та додатків до них.

При визначені прямих збитки 
(шкоди) рухомого майна що постраж-
дало або було знищено від час воєнних 
дій або терористичних актів, предме-
том судової товарознавчої експер-
тизи є  встановлення поточної варто-
сті витрат на відтворення, заміщення 
або відшкодування ринкової варто-
сті об’єкта оцінки без урахування не 
отриманих майбутніх вигод.

Мета судової експертизи (дослі-
дження) повинна бути чітко і  ясно 
сформульована та не виходити за межі 
спеціальних знань експерта-товароз-
навця. 

Метою судової експертизи (дослі-
дження) по визначенню прямих збит-
ків (шкоди) рухомого майна що по-
страждало або було знищено від час 
воєнних дій або терористичних актів 
є встановлення величини відшкодуван-
ня за пошкоджено чи втрачено майно.

Експертам треба звернути особли-
ву увагу на визначення бази оцінки, 
так як це є  комплексом методичних 
підходів, методів та оціночних про-
цедур, що відповідають певному виду 
вартості майна. Для визначення бази 
оцінки враховуються мета судової то-
варознавчої експертизи (дослідження) 
та умови використання її результатів.

Для визначення розміру прямих 
збитків(матеріальної шкоди) рухо-
мого майна що постраждало або було 
знищено від час воєнних дій або теро-
ристичних актів може обиратися рин-
кова вартість об’єкта оцінки без ураху-
вання не отриманих майбутніх вигод 
або неринкова(вартість відтворення 
або заміщення), коли встановлюється 
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поточна вартість витрат на відтворен-
ня, заміщення.

2.  Ознайомлення з об’єктом судо-
вої експертизи(дослідження), збирання 
та оброблення вихідних даних та іншої 
інформації, необхідної для проведення 
судової експертизи(дослідження). Іден-
тифікація об’єкта судової експерти-
зи(дослідження) та пов’язаних з  ним 
прав, аналіз можливих обмежень та 
застережень, які можуть супроводжу-
вати процедуру проведення визначення 
вартості та використання її резуль-
татів.

Як зазначено у  Методичних реко-
мендаціях «Судово-товарознавча екс-
пертиза по визначенню розміру ма-
теріальної шкоди, завданої власнику 
пошкодженого майна» [10], одним з ос-
новних етапів експертного товарознав-
чого дослідження є огляд пошкоджених 
об’єктів експертизи, в процесі якого, за 
допомогою безпосереднього сприй-
няття зовнішніх ознак і стану наданих 
для дослідження об’єктів на основі ор-
ганолептичного методу, встановлюєть-
ся перелік пошкодженого майна та де-
фекти, які виникли у результаті впливу 
на них негативних факторів.

Органолептичний метод дослі-
дження  – чуттєво-суб’єктивне упіз-
нання властивостей предметів і речо-
вин: за запахом, смаком, відчуттям.

Так, виходячи із  завдань товароз-
навчої експертизи, в  процесі огляду 
пошкоджених від воєнних дій та те-
рористичних актів об’єктів, експерт 
за допомогою органолептичного ме-
тоду оцінки розглядає їх фактичний 
стан, враховуючи ступінь пошкоджен-
ня, з  урахуванням змін споживчих 
властивостей пошкоджених товарів 

та можливості їх подальшого викори-
стання.

Огляд майна, фотографування, 
вимірювання площі пошкодження 
виробів, визначення ознак, по яким 
експерт встановлює дефекти, може 
відбуватися у  присутності сторін по 
справі, особи, що призначила експер-
тизу (слідчого) та інших.

Дослідження пошкоджень від во-
єнних дій та терористичних актів по 
можливості повинно проводитись 
своєчасно, доки не змінився в значній 
мірі стан об’єктів, що підлягають огля-
ду. При цьому експерт-товарознавець 
об’єктивно фіксує всі встановлені їм 
пошкодження різного характеру. У ви-
падку, якщо в документі про призна-
чення експертизи та інших матеріалах 
не вказаний перелік пошкодженого 
майна, то при проведенні огляду екс-
пертом встановлюються пошкоджені 
вироби, що піддалися дії негативних 
факторів.

У рамках огляду проводиться фото-
графування загального вигляду та де-
фектів, які виникли безпосередньо на 
пошкоджених товарах. Як вже підкрес-
лювалось, дослідження проводиться 
органолептичним методом, з викорис-
танням вимірювальної лінійки з ціною 
поділки 1мм, лупи та інших інстру-
ментів чи приладдя, залежно від мети 
оцінки і специфіки об’єктів досліджен-
ня. Індивідуальні особливості об’єк-
тів і  механізм утворення пошкоджень 
можуть бути встановлені при лінійних 
вимірюваннях, огляді конструктивних 
особливостей та інших індивідуальних 
ознаках виробів.

Судова товарознавча експертиза 
досліджує як споживчі властивості то-
варів, так і  зміни, яких вони зазнають 
під впливом різних негативних факто-
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рів. Зміни, як правило, носять індивіду-
альний характер і встановлюються при 
огляді товару. До їх числа належать роз-
міри пошкоджень на виробах (довжи-
на, ширина, висота, площа), локалізація 
та характер пошкодження (механічна 
та термічна дія, знос), фактична втра-
та якості, місце пошкодження (верхня 
частина дверцят шафи), тощо. Ці дані, 
встановлені експертом-товарознавцем 
в ході огляду, визначають в товарах їх 
індивідуальні ознаки, які використо-
вує експерт при визначенні ступеню 
пошкодження майна (зміна споживчих 
властивостей в  залежності від найме-
нування та групи товарів).

Слід зазначити, що як правило 
рухоме майно під час воєнних дій та 
терористичних актів повністю зни-
щується, а  бо має такі пошкодження 
що не можна під час огляду експерту 
встановити його товарний стан та ха-
рактеристики до пошкодження або 
неможливо дістатися на місце де було 
пошкоджено(знищено) майно. 

Так п. 3.5. Інструкції про призна-
чення та проведення судових експер-
тиз та експертних досліджень [11] пе-
редбачено, що коли об’єкт дослідження 
не може бути представлений експер-
тові, експертиза може проводитись 
за фотознімками та іншими копіями 
об’єкта, його описами та іншими ма-
теріалами, доданими до справи в уста-
новленому законодавством порядку, 
якщо це не суперечить методичним 
підходам до проведення відповідних 
експертиз. Про проведення експер-
тизи за такими матеріалами вказу-
ється в  документі про призначення 
експертизи (залучення експерта)  або 
письмово повідомляється експерт 
органом (особою), який (яка)  призна-

чив(ла)  експертизу (залучив(ла)  екс-
перта).

Порядок проведення судової това-
рознавчої експертизи не наданого на 
дослідження майна наведено у  «Ме-
тодиці визначення вартості майна» 
в  розділі 2 «Визначення вартості не 
наданого на дослідження майна» [12].

Необхідно зазначити, що під час 
проведення судової товарознавчої 
експертизи(дослідження) можуть бути 
досліджені і  інші документи які за-
раз рекомендують складати адвокати 
власникам пошкодженого та втраче-
ного майна під час воєнних дій. Це 
можуть бути пояснення свідків(на-
приклад сусідів), акти про знищення, 
втрати майна складені за участю пра-
цівників МЧС України, Національної 
поліції, ОСББ, двох свідків, а також до-
дані матеріали фото та відео фіксації. 

В письмових поясненнях як пра-
вило на початку повинні бути вказані 
докладні анкетні дані свідка (прізви-
ще, ім’я, по батькові, дата і  місце на-
родження, адреса реєстрації та адреса 
фактичного проживання, контакти 
для зв’язку – номери телефонів, адре-
си електронної пошти, профілі в  со-
ціальних мережах). Після складання 
письмових пояснень свідок повинен 
підписати їх власноруч. 

 На відео свідок повинен повідо-
мити ці відомості на початку відео. 
Весь час надання пояснень свідок має 
бути в  кадрі, наприкінці відео свідок 
повинен повідомити, що пояснення 
надав добровільно та підтверджує їх 
правдивість.

Акти про втрату, пошкодження ру-
хомого майна можуть бути складені 
у довільній формі. В тексті акту у пись-
мовій формі повинні бути описані всі 
пошкодження рухомого майна. В  акті 
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зазначаються дата і  місце його скла-
дання. Акт підписується власником 
рухомого майна, повнолітніми члена-
ми сім’ї, а  також свідками, представ-
никами МЧС України, Національної 
Поліції, ОСББ.

Якщо оселю було пограбовано, 
власники рухомого майна повин-
ні зробити фотофіксацію, а  також по 
можливості зняти на відео безлад, 
який залишили мародери. Також скла-
дається акт в якому перелічуються всі 
зниклі речі. Акт підписує власник жит-
ла і повнолітні члени його сім’ї, сусіди, 
представники ОСББ.

Такі документи є  необхідними, 
щоб встановити причину знищення 
або пошкодження рухомого майна, 
провести його ідентифікацію та вста-
новити кількість. 

3.  Вибір необхідних методич-
них підходів, методів та оціночних  
процедур, що найбільш повно відпові-
дають меті судової експертизи(дослі-
дження) та обраній базі, визначеним 
у  договорі на проведення експертизи 
або Постанові слідчого чи Ухвалі суду 
та їх застосування. 

Оцінка рухомого майна прово-
диться із  застосуванням методичних 
підходів, методів оцінки, які є складо-
вими частинами методичних підходів 
або є результатом комбінування кіль-
кох методичних підходів, а також оці-
ночних процедур.

Методи проведення оцінки, що 
застосовуються під час визначення 
ринкової вартості об’єкта оцінки у разі 
використання порівняльного підходу, 
повинні ґрунтуватися на результатах 
аналізу цін продажу (пропонування) 
на подібне майно. 

Витрати на відтворення (заміщен-
ня) повинні визначатися на дату оцін-
ки з урахуванням ринкових цін.

З загального досвіду проведення 
подібних судових експертиз по визна-
ченню збитків від пошкодження(втра-
ти) рухомого майна під час надзви-
чайних ситуацій рекомендується 
наступне:

Кількість та вартість майна, що було 
на момент втрати або пошкодження 
під час військових дій або терорис-
тичних актів, визначається за даними 
бухгалтерського обліку та звітності та 
на підставі первинних прибуткових та 
видаткових документів (інвентарних 
карток обліку основних засобів, рахун-
ків-фактур, накладних, розпоряджень 
про внутрішньовідомчому перемі-
щенні майна, книг, залишків товарно 
матеріальних цінностей тощо). 

Якщо бухгалтерські документи, 
картки, первинні документи знищені 
внаслідок наслідків надзвичайних си-
туацій природного та техногенного ха-
рактеру, то вартість майна на момент 
виникнення під час військових дій або 
терористичних актів визначається на 
підставі товарно-матеріальних звітів 
матеріально відповідальних осіб.

При цьому враховуються всі за-
лишки, які можуть бути використані 
в  виробництві, будівництві, для ре-
монту, переробки тощо; враховуються 
залишки, придатні на корм для худо-
би, паливо, вторинну сировину (мета-
лобрухт, утиль) і т.д.

Розрахунок збитків від втрат 
готової продукції, товарів, запасів 
сировини, напівфабрикатів та про-
міжної продукції:

1. Збитки від втрат готової про-
дукції, товарів, запасів сировини, на-
півфабрикатів та проміжної продукції 
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Зптзс розраховується виходячи з  її 
ціни за формулою:

Зптзс = ),

де n – кількість видів готової продук-
ції, товарів, запасів сировини, напів-
фабрикатів та проміжної продукції;

ЦПр.пі – ціна одиниці i-гo виду про-
дукції, товарів, запасів сировини, на-
півфабрикатів та проміжної продук-
ції, грн. / од.; 

qi – кількість втраченої продукції 
i-гo виду, од.

2. Збитки від втрат готової продук-
ції на підприємствах визначається за 
її собівартістю, а  товарів за цінами, 
чинними на даний момент виникнен-
ня під час військових дій або терорис-
тичних актів.

3. У суму збитків включаються та-
кож збитки від пошкодження майна 
внаслідок заходів, вжитих для його 
порятунку.

4. Для визначення вартості знище-
ного та суми знецінення пошкодже-
ного майна в  торгових організаціях, 
а також суми збитків у зв’язку зі зни-
щенням (пошкодженням) матеріаль-
них цінностей у неторгових організа-
ціях, з  вартості майна, що на момент 
виникнення збитку, виключається 
вартість товарно-матеріальних цін-
ностей, що залишилися після цього.

5. При визначенні збитків товар-
но-матеріальних цінностей повин-
ні враховуватися норми природних 
втрат, затверджені для відповідних 
видів майна. Природні втрати товарно 
матеріальних цінностей визначаєть-
ся: у  роздрібних торгових підприєм-
ствах  – у  відсотках до товарообігу за 
період від дня останньої інвентариза-
ції до виникнення надзвичайної ситу-

ації щодо дня проведення інвентари-
зації у  зв’язку військовими діями або 
терористичними актами; на оптових 
базах, складах тощо – у відсотках вар-
тості відпущених товарів за між інвен-
таризаційний період та до залишку 
товарів на кінець інвентаризаційного 
періоду з урахуванням терміну їх збе-
рігання.

6. Якщо кількість та вартість знище-
ного чи пошкодженого майна можна 
встановити за залишками, то вартість 
його визначається шляхом віднімання 
із  суми уцінки пошкоджених товар-
но-матеріальних цінностей та залиш-
ків з урахуванням знецінення.

7. Для обчислення суми збитків, 
заподіяних торговим підприємствам 
внаслідок знищення або пошкоджен-
ня товарів із суми вартості знищеного 
та уцінки пошкодженого майна ви-
ключаються знижки (надбавки) і  до-
даються витрати обігу. Сума знижок 
(надбавок) та витрат обігу визначаєть-
ся шляхом множення вартості знище-
них та суми знецінення пошкоджених 
товарів на відповідні відсотки цих 
знижок (надбавок) та витрат обігу на 
залишок товарів та розподілу отрима-
них результатів на 100.

8. По майну, одержаному підпри-
ємством (організацією) за договором 
майнового найму або прийнятого ним 
від інших організацій та населення 
для переробки, ремонту, перевезення, 
на комісію, зберігання тощо, збитки 
визначається з урахуванням зносу, ви-
ходячи з дійсної вартості майна.

Розрахунок збитків від втрат 
майна громадян.

Збитки від втрат майна громадян 
Змг розраховуються виходячи з  се-
редньої ринкової вартості майна на 



70

момент його втрати, яка визначається 
за формулою:

Змг= ),

n – кількість видів майна, втраченого 
громадянами

  – середня ринкова ціна i-гo 
виду втраченого майна громадян, грн. 
/ од.; 

-  – кількість втраченого майна 
громадян i-гo виду, од.

Розрахунок збитків від втрат 
продукції рослинництва.

Збитки від втрат продукції рос-
линництва Зр розраховується, вихо-
дячи з  оптової ціни 1 тони продукції 
рослинництва, знищеної в  внаслідок 
військових дій або терористичних ак-
тів та загальної ваги цієї продукції.

Розрахунок збитків здійснюється 
за формулою:

Зр = ),

де n  – кількість видів продукції рос-
линництва;

  – оптова ціна 1 тони продук-
ції рослинництва i-гo виду, грн. / т;

  – загальна кількість знищеної 
продукції рослинництва i-гo виду, т.

Розрахунок збитків від втрат 
тваринництва.

Збитки від втрат тваринництва 
Зтв розраховується, виходячи з варто-
сті 1 тони живої ваги тварини, яка за-
гинула в внаслідок військових дій або 
терористичних актів і  загальної ваги 
цих тварин. Розрахунок збитків здійс-
нюється за формулою:

Зтв = ),

де n – кількість видів тварин;

  – вартість 1 тони живої ваги 
загиблої тварини i-ої породи за опто-
вими цінами, грн./т;

 – загальна вага загиблих тва-
рин i-ої породи, т.

При проведення судової товароз-
навчої експертизи(дослідження) при 
встановленні прямих збитків (шкоди) 
внаслідок пошкодження або знищен-
ня(втрати) рухомого майна під час воєн-
них дій або терористичних актів залеж-
но від номенклатури досліджуваного 
майна, обставин, судовий експерт това-
рознавець при необхідності може вико-
ристовувати всі наявні методики та ме-
тодичні рекомендації щодо проведення 
судово-товарознавчих досліджень, які 
рекомендовані Координаційною радою 
з  проблем судової експертизи при Мі-
ністерстві юстиції України.

5. Складання Висновку про прямі 
збитки (шкоду) внаслідок пошкодження 
або знищення(втрати) рухомого майна 
під час воєнних дій або терористичних 
актів.

Висновок про прямі збитки (шкоду) 
внаслідок пошкодження або знищен-
ня(втрати) рухомого майна під час во-
єнних дій або терористичних актів оцін-
ки судовим експертом повинен бути 
складений з  урахуванням «Інструкції 
про призначення та проведення судо-
вих експертиз та експертних досліджень 
та Науково-методичних рекомендацій 
з  питань підготовки та призначення 
судових експертиз та експертних дослі-
джень» [11] та Національного стандар-
ту №  1 «Загальні засади оцінки майна 
і майнових прав» [5]. Висновок підпису-
ється особистим підписом судового екс-
перта товарознавця(у тому числі може 
бути підписано ЕЦП – електронним 
цифровим підписом.
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Висновки.
Встановлено, що матеріальні збит-

ки рухомому майну військовими дія-
ми або терористичними актами  – це 
прояв надзвичайної ситуації, анало-
гічний стихійному природному лиху 
або техногенній аварії.

Обґрунтовано необхідність підго-
товки для судових експертів товароз-
навців методичного листа із  роз’яс-
неннями та алгоритмом визначення 
вартості рухомого майна що постраж-
дало або було знищено під час воєн-
них дій або терористичних актів.

Запропоновано алгоритм визна-
чення вартості рухомого майна, що 
постраждало або було знищено під час 
воєнних дій або терористичних актів 
при проведені судової товарознавчої 
експертизи.
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ВИЗНАЧЕННЯ ЗБИТКІВ ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ ВНАСЛІДОК 
АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ В РОЗРІЗІ КОМПІТЕНЦІЇ 

ЕКСПЕРТА ЕКОНОМІСТА
Анотація. У зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України 

та введенням воєнного стану, на підставі Закону України від 24 лютого 2022  року 
№  2102-IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнно-
го стану в Україні»», та веденням оборони Батьківщини багато підприємств різних 
форм власності призупинили свою діяльність, є підприємства що були зруйновані 
(або частково зазнали руйнування), також зазнала руйнування: інфраструктура та 
будівлі в різних містах та селищ України, знищено або пошкоджено різну техніку та 
майно, заміновано територію країни. Також держава Україна ініціювала: виплату фі-
нансової допомоги в розмірі 6 500 гривень підприємцям та найманим працівникам 
з територій, де ведуться активні бойові дії; допомогу переселенцям; кожна сім’я, яка 
надала притулок вимушеним переселенцям, щомісяця отримуватиме 450 грн. ком-
пенсації на оплату комунальних послуг (за кожного, кому надано притулок). Також 
Україна збільшила військовий бюджет, збільшила виплати військовим, право охо-
ронам органам та іншим. При цьому держава також зазнала втрат людського ресур-
су, недоотримала валового внутрішнього продукту (ВВП), зменшено надходження 
до бюджету України. Вище зазначене є збитками держави, підприємств, громадян 
у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. Постановою Ка-
бінету міністрів України № 326 від 20 березня 2022 року затверджено «Порядок ви-
значення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації» (далі – постанова № 326 від 20 березня 2022 року). Даною постановою по-
ставлено перед відповідними міністерствами і органами виконавчої влади у шести-
місячний строк завдання розроблення та затвердження методик, передбачених вка-
заним Порядком. В даній статті наведено основні методи та методики за якими на 
думку автора повинні розраховуватися збитки які завдані бюджету країни, підпри-
ємствам та громадянам. Також в статті виділені категорії збитків розрахунок яких 
відносяться до завдань судового експерта економіста в розрізі постанови № 326 від 
20 березня 2022 року. 

Ключові слова: збитки, недоотриманий прибуток, метод заміщення.
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DETERMINATION OF DAMAGES DUE TO UKRAINE AS A 
RESULT OF THE AGGRESSION OF THE RUSSIAN FEDERATION 

IN THE CONTRACTS OF THE ECONOMIC EXPERT’S 
COMPETENCE

Abstract. In connection with the military aggression of the Russian Federation 
against Ukraine and the imposition of martial law, on the basis of the Law of Ukraine of 
February 24, 2022 № 2102-IX «On approval of the Decree of the President of Ukraine» On 
martial law in Ukraine «, and enterprises of various forms of ownership have suspended 
their activities, there are enterprises that have been destroyed (or partially destroyed), also 
suffered destruction: infrastructure and buildings in various cities and towns of Ukraine, 
destroyed or damaged various equipment and property, mined territory. The state of 
Ukraine also initiated: the payment of financial assistance in the amount of 6,500 hryvnias 
to entrepreneurs and employees from territories where active hostilities are taking place; 
assistance to migrants; each family that provided shelter to IDPs will receive UAH 450 
per month. compensation for utilities (for everyone who has been granted asylum). 
Ukraine has also increased its military budget, increased payments to the military, law 
enforcement agencies and others. At the same time, the state also suffered losses of human 
resources, underreceived gross domestic product (GDP), reduced revenues to the budget 
of Ukraine. The above is the loss of the state, enterprises, citizens in connection with the 
military aggression of the Russian Federation against Ukraine. Resolution of the Cabinet 
of Ministers of Ukraine № 326 of March 20, 2022 approved the «Procedure for determining 
the damage and damage caused to Ukraine as a result of armed aggression of the Russian 
Federation» (hereinafter – Resolution № 326 of March 20, 2022). This resolution sets before 
the relevant ministries and executive bodies within six months the task of developing 
and approving the methods provided for in this Procedure. This article presents the main 
methods and techniques according to which the author should calculate the damage to the 
country’s budget, businesses and citizens. Also in the article the categories of losses are 
calculated, the calculation of which refers to the tasks of the forensic expert economist in 
the context of the resolution № 326 of March 20, 2022.

Keywords: Losses, lost profits, method of replacement.
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Постановка питання в  загально-
му вигляді. Україна зазнає масштабних 
втрат внаслідок військовою агресією 
Російської Федерації проти України, по-
стає питання що відноситься до збитків, 
за якими методиками їх розрахувати, 
які збитки визначені за напрямками по-
станови № 326 від 20 березня 2022 року 
відносяться до компетенції та завдань 
експерта економіста. 

Аналіз останніх досліджень та 
публікацій. Влітку 2020-го Віденський 
інститут міжнародних економічних 
досліджень (WIIW)  провів  «система-
тичну оцінку витрат збройного кон-
флікту на Донбасі». Дослідники дійш-
ли висновку, що  мінімальні витрати 
на реконструкцію регіону  на той мо-
мент  досягли  $21,7 млрд. WIIW  виді-
лили кілька напрямків: 

• прямі збитки від бойових дій, 
• знос фондів,
• екологічні та гуманітарні про-

блеми. 
В березні 2022 року Київська шко-

ла економіки (KSE) кажуть що лише за 
тиждень з 10 по 17 березня збитки дер-
жави збільшилися на  $8,3 млрд  і ста-
новлять $62,6 млрд,  або 1,8 трлн грн. 
Ця цифра складається  щонайменше 
з  411 навчальних закладів, 36 закла-
дів охорони здоров’я, 1600 житлових 
будинків, 26 заводів або їх складів, 15 
аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС та  інших об’єк-
тів, які були зруйновані або захоплені.

Хоча чиновники називають навіть 
суттєвіші цифри. Перший заступник 
міністра економіки Денис Кудін 11 бе-
резня зазначив, що сума втрат укра-
їнської інфраструктури  досягла  $  119 
млрд. умовах війни, що триває, дійс-
но практично неможливо дати точну 
оцінку руйнуванням.

Загальна мета цього дослідження 
полягає в підняті питання якими мето-
диками користуватись при розрахунку 
збитків та дослідження законодавства 
України в частині збитків в розрізі ком-
петенції експерта економіста.

Викладення основного мате-
ріалу. Згідно із  Цивільним кодексом 
України статтею 22 «Відшкодування 
збитків та інші способи відшкодуван-
ня майнової шкоди» передбачено:

«1. Особа, якій завдано збитків 
у  результаті порушення її цивільного 
права, має право на їх відшкодування.

2. Збитками є:
1) втрати, яких особа зазнала 

у  зв’язку зі знищенням або пошко-
дженням речі, а  також витрати, які 
особа зробила або мусить зробити для 
відновлення свого порушеного права 
(реальні збитки);

2) доходи, які особа могла б реаль-
но одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упу-
щена вигода).

3. Збитки відшкодовуються у пов-
ному обсязі, якщо договором або за-
коном не передбачено відшкодування 
у меншому або більшому розмірі». [1].

Також цивільним кодексом пе-
редбачено відшкодування моральної 
шкоди (стаття 23). 

Слід вказати, в  судово-економіч-
ній експертизі за спеціальністю 11.1 
«Дослідження документів бухгалтер-
ського, податкового обліку і звітності» 
прийнята та затверджена «Методика 
вирішення судово-економічною екс-
пертизою питань щодо спричинення 
матеріальних збитків» де передбачено 
що до збитків відноситься недоотри-
маний прибуток, втрата майна, поне-
сені витрати [2].
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Постановою КМУ №326 від 
20.03.2022 затверджено «Порядок ви-
значення шкоди та збитків, завданих 
Україні внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації». Постановою 
поставлено перед відповідними мі-
ністерствами і  органами виконавчої 
влади у шестимісячний строк завдання 
розроблення та затвердження методик, 
передбачених вказаним Порядком.

Порядок встановлює процедуру 
визначення шкоди та збитків, завда-
них Україні внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації. 

2. Визначення шкоди та збитків 
здійснюється окремо за напрямами:

1) людські втрати та пов’язані 
з  ними соціальні витрати  – напрям, 
що включає всі людські втрати (смерть 
або каліцтво цивільних осіб), що ви-
никли в  результаті збройної агресії 
Російської Федерації, а також витрати, 
пов’язані з призначенням різних видів 
державної соціальної допомоги та на-
данням соціальних послуг

Основні показники, які оцінюються:
• кількість цивільних осіб, заги-

блих внаслідок збройної агресії Росій-
ської Федерації;

• кількість цивільних осіб, які 
втратили місце проживання внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації;

• кількість цивільних осіб, які от-
римують пенсію у  разі втрати году-
вальника за осіб, загиблих в результаті 
бойових дій;

• кількість цивільних осіб з  ін-
валідністю, у тому числі дітей з  інва-
лідністю, які отримали інвалідність 
внаслідок поранення, контузії, ка-
ліцтва або захворювання, одержаних 
в  результаті бойових дій і  пов’язаних 
із ними нещасних випадків, яким на-
даються соціальні гарантії та різні 
види державної соціальної допомоги;

• кількість дітей, батьки або один 
з батьків яких загинули (загинув) у ре-
зультаті збройної агресії Російської 
Федерації.

Визначення шкоди та обсягу соці-
альних виплат, які забезпечуються від-
повідно до законодавства, у  грошовій 
формі здійснюється згідно з методикою, 
затвердженою наказом Мінсоцполітики, 
за погодженням з Мінреінтеграції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є Мінсоцполітики;

2) економічні втрати, пов’язані 
з людськими втратами, – напрям, що 
включає непрямі економічні втрати, 
пов’язані із  зменшенням чисельності 
населення та відповідного зменшення 
економічних показників країни.

Основні показники, які оцінюються:
• втрати валового внутрішнього 

продукту через загибель людей;
• втрати валового внутрішнього 

продукту через інвалідність осіб, які 
стали особами з  інвалідністю внаслі-
док поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, одержаних внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації.

Визначення шкоди та збитків 
у грошовій формі здійснюється відпо-
відно до методики, затвердженої на-
казом Мінекономіки, за погодженням 
з Мінреінтеграції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є Мінекономіки;

3) військові втрати  – напрям, що 
включає людські та матеріальні вій-
ськові втрати і витрати, пов’язані з бо-
йовими діями.

Основні показники, які оцінюються:
• людські втрати (загибель, смерть 

військовослужбовців Збройних Сил, 
інших складових сил оборони) під час 
участі в  антитерористичній операції, 
заходах із  забезпечення національної 
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безпеки і оборони, відсічі і стримування 
збройної агресії Російської Федерації;

• витрати на виплату одноразо-
вої грошової допомоги у  разі загибе-
лі (смерті), інвалідності або часткової 
втрати працездатності без встанов-
лення інвалідності військовослужбов-
ців під час участі в антитерористичній 
операції, заходах із  забезпечення на-
ціональної безпеки і  оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації;

• матеріальні військові втрати та 
витрати, пов’язані з бойовими діями;

• витрати на утилізацію пошкод-
женої техніки і боєприпасів;

• витрати, пов’язані з розмінуван-
ням зон бойових дій;

• кошти, стягнуті з Міноборони та 
інших суб’єктів сектору безпеки і обо-
рони на підставі рішень судів України, 
за втрати, завдані протиправними ді-
ями Російської Федерації у вигляді те-
рористичних актів, диверсій.

Визначення шкоди та збитків 
здійснюється відповідно до методики, 
затвердженої наказом Міноборони, за 
погодженням з Мінреінтеграції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та обсягу збитків за наведеним 
напрямом є Міноборони;

4) втрати, пов’язані із забезпечен-
ням публічної безпеки і  порядку, бо-
ротьби із злочинністю, забезпеченням 
безпеки дорожнього руху,  – напрям, 
що включає людські та матеріальні 
втрати і витрати правоохоронних ор-
ганів, пов’язані із  забезпеченням пу-
блічної безпеки і  порядку, боротьби 
із злочинністю, забезпеченням безпе-
ки дорожнього руху.

Основні показники, які оцінюються:
• людські втрати (загибель, смерть 

працівників правоохоронних органів, 
осіб рядового і  начальницького скла-
ду) під час участі в антитерористичній 

операції, заходах із  забезпечення на-
ціональної безпеки і  оборони, відсічі 
і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації;

• витрати на виплату одноразо-
вої грошової допомоги у  разі загибе-
лі (смерті), інвалідності або часткової 
втрати працездатності без встанов-
лення інвалідності працівників пра-
воохоронних органів, осіб рядового 
і начальницького складу під час участі 
в антитерористичній операції, заходах 
із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування зброй-
ної агресії Російської Федерації;

• матеріальні втрати правоохо-
ронних органів, пов’язані із  забезпе-
ченням публічної безпеки і  порядку, 
боротьби із  злочинністю, забезпечен-
ням безпеки дорожнього руху в райо-
ні здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсі-
чі і  стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації;

• витрати на утилізацію (списан-
ня) пошкодженої техніки та іншого 
майна.

Визначення шкоди та збитків в на-
туральній і  грошовій формі здійсню-
ється відповідно до методики, затвер-
дженої наказом МВС, за погодженням 
з Мінреінтеграції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є МВС;

5) втрати житлового фонду 
і  об’єктів житлово-комунального 
господарства  – напрям, що включає 
втрати житлового фонду і  об’єктів 
житлово-комунального господарства, 
об’єкти незавершеного будівництва 
житлової нерухомості, дачних і  садо-
вих будинків, фактичні витрати, здійс-
нені для їх відновлення.

Основні показники, які оцінюються:



78

• вартість зруйнованого та пошко-
дженого житла, яке потребує віднов-
лення;

• вартість зруйнованих та пошко-
джених об’єктів житлово-комунально-
го господарства, які потребують від-
новлення;

• фактичні витрати, здійснені для 
відновлення пошкодженого житлово-
го фонду і об’єктів житлово-комуналь-
ного господарства;

• фактичні витрати на здійснен-
ня грошової компенсації постражда-
лим, житлові будинки (квартири) яких 
зруйновано внаслідок надзвичайної 
ситуації воєнного характеру, спричи-
неної збройною агресією Російської 
Федерації;

• вартість зруйнованих та пошко-
джених об’єктів малоповерхового жит-
лового будівництва, у тому числі дачно-
го та садибного типу, а також їх частини;

• вартість зруйнованих та пошко-
джених об’єктів незавершеного жит-
лового будівництва.

Визначення шкоди та обсягу збит-
ків здійснюється відповідно до мето-
дики, затвердженої наказом Мінрегіо-
ну, за погодженням з Мінреінтеграції.

Відповідальними за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є  обласні, Київська міська дер-
жавні адміністрації (на період воєнно-
го стану – військові адміністрації);

6) втрати земельного фонду – на-
прям, що включає втрати земельного 
фонду, а також пов’язану з ними упу-
щену вигоду.

Основні показники, які оцінюються:
• фактичні витрати на рекуль-

тивацію земель, які були порушені 
внаслідок бойових дій, будівництва, 
облаштування та утримання інже-
нерно-технічних і  фортифікаційних 
споруд, огорож, прикордонних знаків, 

прикордонних просік, комунікацій для 
облаштування державного кордону;

• завдані збитки власникам (зем-
лекористувачам) земельних ділянок 
сільськогосподарського призначення;

• витрати на відновлення меліора-
тивних площ;

• витрати на розмінування.
Визначення шкоди та збитків 

здійснюється відповідно до методики, 
затвердженої наказом Мінагрополіти-
ки, за погодженням з Мінреінтеграції.

Відповідальними за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є  обласні, Київська міська дер-
жавні адміністрації (на період воєнно-
го стану – військові адміністрації);

7) втрати лісового фонду – напрям, 
що включає втрати лісонасаджень та 
пов’язані із ними витрати.

Основні показники, які оцінюються:
• втрати лісогосподарського ви-

робництва, спричинені обмеженням 
прав землекористувачів;

• втрати лісокористувачів, запо-
діяні тимчасовим зайняттям земель-
них ділянок, встановленням обмежень 
щодо їх використання та неодержан-
ням доходів у  зв’язку з  тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок.

Визначення шкоди та збитків 
здійснюється відповідно до методики, 
затвердженої наказом Міндовкілля, за 
погодженням з Мінреінтеграції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є Міндовкілля;

8) втрати надр – напрям, що вклю-
чає втрати надр, заподіяні самовіль-
ним їх користуванням, а також еколо-
гічну шкоду, завдану навколишньому 
природному середовищу під час само-
вільного користування надрами.

Основні показники, які оцінюються:
• обсяг самовільного, в тому числі 

незаконного, користування надрами;
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• екологічна шкода в результаті са-
мовільного користування надрами.

Визначення розміру відшкодуван-
ня збитків здійснюється відповідно 
до методик, затверджених наказами 
Міндовкілля, за погодженням із  Мін-
реінтеграції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є Міндовкілля;

9) втрати акваторії  – напрям, що 
включає втрачену частину територі-
альних вод України в акваторії Чорно-
го та внутрішніх вод України в аквато-
рії Азовського морів.

Основні показники, які оцінюються:
• упущена вигода в  результаті 

втрати частини територіальних вод 
України в  акваторії Чорного та вну-
трішніх вод України в акваторії Азов-
ського морів;

• екологічна шкода, завдана аква-
торії Чорного і Азовського морів в ме-
жах територіальних і  внутрішніх вод 
України;

• матеріальні втрати, завдані 
у  зв’язку з  відсутністю доступу дер-
жави Україна до розвідки та розробки 
природних ресурсів свого континен-
тального шельфу.

Визначення шкоди та збитків 
здійснюється відповідно до методики, 
затвердженої наказом Міндовкілля, за 
погодженням з Мінреінтеграції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є Міндовкілля;

10) збитки, завдані природно-за-
повідному фонду, – напрям, що вклю-
чає збитки, завдані територіям та 
об’єктам природно-заповідного фон-
ду, та пов’язані із ними витрати.

Основний показник, який оціню-
ється:

• збитки, завдані територіям та 
об’єктам природно-заповідного фонду 

внаслідок пошкодження чи знищення 
природних комплексів та об’єктів в  їх 
межах.

Визначення шкоди та збитків 
здійснюється відповідно до методики, 
затвердженої наказом Міндовкілля за 
поданням Держекоінспекції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є Міндовкілля;

11) втрати інфраструктури тран-
спорту, телекомунікаційної мережі 
і зв’язку – напрям, що включає зруйно-
вані або пошкоджені автомобільні, за-
лізничні шляхи, транспортні розв’яз-
ки, телекомунікаційні мережі та інші 
об’єкти транспортної інфраструктури.

Основні показники, які оцінюються:
• протяжність втрачених, знище-

них або пошкоджених автомобільних 
доріг та їх складових;

• протяжність втрачених, знищених 
або пошкоджених залізничних колій;

• втрачені, знищені або пошкоджені 
об’єкти транспортної інфраструктури;

• втрачені, знищені або пошко-
джені об’єкти рухомого майна тран-
спорту та телекомунікаційної мережі 
і зв’язку;

• втрачені, знищені або пошкод-
жені об’єкти зв’язку, телекомунікацій-
ні мережі.

Визначення шкоди та збитків 
здійснюється відповідно до методики, 
затвердженої наказом Мінінфраструк-
тури, за погодженням з  Мінцифри та 
Мінреінтеграції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є Мінінфраструктури;

12) втрати енергетичної інф-
раструктури  – напрям, що включає 
зруйновані газо-, нафтопроводи, лінії 
електропередачі, інші об’єкти енерге-
тичної інфраструктури.

Основні показники, які оцінюються:
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• протяжність втрачених, знище-
них або пошкоджених газо-, нафто-
проводів;

• протяжність втрачених, знище-
них або пошкоджених ліній електро-
передачі;

• вартість втрачених, знищених 
або пошкоджених об’єктів енергетич-
ної інфраструктури;

• вартість втрат (витоку) природ-
ного газу у разі пошкодження газопро-
водів та газорозподільних станцій.

Визначення шкоди та збитків 
здійснюється відповідно до методики, 
затвердженої наказом Міненерго, за 
погодженням з Мінреінтеграції.

Відповідальним за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є Міненерго;

13) втрати культурної спадщини – 
напрям, що включає втрати об’єктів 
культурної спадщини.

Основні показники, які оцінюються:
• вартість шкоди, завданої пам’ят-

ці культурної спадщини;
• вартість шкоди, завданої неза-

конними археологічними досліджен-
нями;

• моральна шкода, завдана у зв’яз-
ку з  відсутністю доступу громадян 
держави до культурної спадщини 
України.

Визначення вартості моральної 
шкоди та шкоди, завданої незаконни-
ми археологічними дослідженнями, 
здійснюється відповідно до методики, 
затвердженої наказом МКІП, за пого-
дженням з Мінреінтеграції.

Відповідальним за визначен-
ня шкоди за наведеним напрямом 
є МКІП;

14) економічні втрати підпри-
ємств  – напрям включає втрати під-
приємств усіх форм власності внас-
лідок знищення та пошкодження їх 
майна, а  також упущену вигоду від 

неможливості чи перешкод у  про-
вадженні господарської діяльності.

Основні показники, які оцінюються:
• вартість втраченого, знищеного 

чи пошкодженого майна державних 
підприємств;

• вартість втраченого, знищеного 
чи пошкодженого майна підприємств 
недержавної форми власності;

• упущена вигода державних під-
приємств;

• упущена вигода підприємств не-
державної форми власності;

• втрати державних підприємств 
від неоплачених товарів, робіт та по-
слуг, наданих та спожитих на тимчасо-
во окупованих територіях;

• втрати підприємств недержавної 
форми власності від неоплачених то-
варів робіт та послуг, наданих та спо-
житих на тимчасово окупованих тери-
торіях.

Визначення шкоди та збитків під-
приємств здійснюється відповідно до 
методики, затвердженої спільним на-
казом Мінекономіки та Фонду держав-
ного майна, за погодженням з Мінре-
інтеграції.

Відповідальними за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є:

міністерства, інші центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, які 
є  уповноваженими органами управ-
ління, – в частині підприємств, що на-
лежать до сфери їх управління;

обласні, Київська міська державні 
адміністрації (на період воєнного ста-
ну  – військові адміністрації),  – в  ча-
стині підприємств недержавної форми 
власності, які знаходяться на території 
відповідних областей та м. Києва;

15) втрати установ та організацій – 
напрям, що включає втрати установ та 
організацій усіх форм власності внас-
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лідок знищення та пошкодження їх 
майна.

Основні показники, які оцінюються:
• вартість втраченого, знищеного 

чи пошкодженого майна державних 
установ та організацій;

• вартість втраченого, знищеного 
чи пошкодженого майна установ та 
організацій недержавної форми влас-
ності;

• упущена вигода державних уста-
нов та організацій;

• упущена вигода установ та орга-
нізацій недержавної форми власності.

Визначення шкоди та збитків 
здійснюється відповідно до методики, 
затвердженої спільним наказом Міне-
кономіки та Фонду державного майна, 
за погодженням з Мінреінтеграції. 

Відповідальними за визначення 
шкоди та збитків за наведеним напря-
мом є:

міністерства, інші центральні та 
місцеві органи виконавчої влади, які 
є уповноваженими органами управлін-
ня,  – в  частині установ та організацій, 
що належать до сфери їх управління;

обласні, Київська міська державні 
адміністрації (на період воєнного ста-
ну – військові адміністрації), – в части-
ні установ та організацій недержавної 
форми власності, які знаходяться на 
території відповідних областей та м. 
Києва.

3. Переліки основних показників 
в межах кожного напряму не є вичерп-
ними і можуть бути доповнені у зазна-
чених методиках.[3].

Слід зазначити, що початковим 
етапом у процедурі визначення збит-
ків від військових збройних конфлік-
тів є  фіксація зруйнувань та пошко-
джень в режимі хронології. 

Офіс Президента України, Мініс-
терство економіки України та KSE 
Institute започатковано проект «Росія 

заплатить» (https://damaged.in.ua/). 
Його найперша ціль фіксація та ство-
рення найповнішого переліку усього, 
що було зруйновано і продовжує руй-
нуватися у  війні, яку Російська Феде-
рація розв‘язала проти України. 

Також на думку автора по кожно-
му зруйнованому об’єкту повинні від-
криватися кримінальні провадження, 
та фіксація руйнувань, в  подальшому 
всі кримінальні провадження повин-
ні бути узагальненні в  одному про-
вадженні та виведена загальна сума 
збитків.

Згідно із Постановою «Порядок ви-
значення шкоди та збитків, завданих 
Україні внаслідок збройної агресії Ро-
сійської Федерації» № 326 від 20.03.2022 
визначення шкоди та збитків здійсню-
ється окремо за напрямами, також ви-
значенні відповідальні міністерства.

З вище зазначеного переліку на-
прямків визначення шкоди, до компе-
тенції та завдань експертів економіс-
тів відноситься:

1) п. 3 порядку № 326 від 20.03.2022 
«військові втрати» та п. 4 порядку 
№  326 від 20.03.2022 «безпека» до за-
вдань, які можуть вирішуватися екс-
пертом економістом, відноситься:  – 
загальна кількість грошових коштів 
перерахованих на виплату військовим, 
документально підтвердити витрати 
на утилізацію знищеного майна, доку-
ментально підтвердити облік майна;

2) п. 5 порядку № 326 від 20.03.2022 
«житло» до завдань, які можуть ви-
рішуватися експертом економістом, 
відноситься: підтвердити фактичні 
витрати на здійснення грошової ком-
пенсації постраждалим, житлові бу-
динки (квартири) яких зруйновано 
внаслідок надзвичайної ситуації во-
єнного характеру, спричиненої зброй-
ною агресією Російської Федерації 
(слід вказати встановлення вартості 
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житлових будівель та споруд, та вста-
новлення вартості по відновленню 
цього майна відноситься до завдань 
будівельно-технічної експертизи); 

3) п. 9 порядку № 326 від 20.03.2022 
«акваторія» до завдань, які можуть ви-
рішуватися експертом економістом, 
відноситься: підтвердити, розрахувати 
упущену вигоду від втрати акваторії;

4) п. 14 порядку № 326 від 20.03.2022 
«економічні втрати підприємств» до 
завдань, які можуть вирішуватися екс-
пертом економістом, відноситься: упу-
щена вигода підприємств різної форми 
власності, підтвердити нестачу ТМЦ, 
наявність дебіторської або кредитор-
ської заборгованості підприємств;

5) п. 15 порядку № 326 від 20.03.2022 
«втрати установ» до завдань, які мо-
жуть вирішуватися експертом еконо-
містом, відноситься: упущена вигода 
установ, підтвердити нестачу ТМЦ, 
наявність дебіторської або кредитор-
ської заборгованості. 

На даний час, методики за якими 
розраховувати вище зазначені збит-
ки з порядку № 326 від 20.03.2022 вже 
розроблені, а  саме: методики прове-
дення судових експертиз «Методи, 
способи та прийоми, які використову-
ються при проведені судово-економіч-
них експертиз»; методика вирішення 
судово-економічною експертизою пи-
тань щодо спричинення матеріальних 
збитків та інші. 

Слід вказати даний перелік не 
повний, так наприклад при знищення 
підприємства, в  цьому випадку мож-
ливо декілька способів розрахунку: 1) 
Оцінщик розраховує вартість цілісно-
го майнового комплексу; 2). Вартість 
цілісного майнового комплексу роз-
раховується комплексною експерти-
зою (економічною, товарознавчою, 
авто товарознавчою та будівельною). 
На думку автора знищення майна не-

обхідно розраховувати з врахуванням 
витрати на відтворення (заміщення) 
що передбачено Національним стан-
дартом №  1 «Загальні засади оцінки 
майна і  майнових прав». Тобто вар-
тість знищеного майна визначається 
вартістю будівництва аналогічного 
підприємства, при умові укладанні 
договорів на будівництво та поставку 
обладнання (аналогічного що було на 
зруйнованому) для нового підприєм-
ства то його вартість буде складатись 
вартістю укладених договорів та вар-
тість демонтажу зруйнованих облад-
нань та приміщень.

Висновки та перспективи по-
дальших розробок. Узагальнюючи 
результати дослідження, викладе-
ного у цій публікації. На думку автора 
на даний час вже розроблені методики 
за якими можна розраховувати збитки 
які завдаються Україні внаслідок вій-
ськової агресії Російської Федерації, 
за напрямками зазначених в постано-
ві № 326 від 20 березня 2022 року що 
відносяться до компетенції та завдань 
експерта економіста. 

При цьому слід зазначити що в «Ос-
новних принципах та керівних поло-
женнях, що стосуються права на пра-
вовий захист і  відшкодування збитку 
для жертв грубих порушень міжнарод-
них норм в галузі прав людини та сер-
йозних порушень міжнародного гума-
нітарного права, ООН від 25.07.2005 
передбачено: ст. 20. Компенсацію слід 
надавати за будь-якого, хто піддається 
економічної оцінки збитків у встанов-
леному порядку та пропорційно сер-
йозності порушення та обставин кож-
ного випадку, є  результатом грубих 
порушень міжнародних норм у  галузі 
прав людини та серйозних порушень 
міжнародного гуманітарного права, 
включаючи: a) фізичні або психічні 
збитки; b) втрачені можливості, у тому 
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числі в  області працевлаштування, 
освіти та отримання соціальних пільг; 
c) матеріальні збитки та упущену ви-
году, у  тому числі втрату можливості 
заробітку; d) моральні збитки; e) ви-
трати на правову або експертну допо-
могу, ліки та медичне обслуговування, 
а  також на послуги психологічних та 
соціальних служб. [4].

В постанові №  326 від 20  березня 
2022  року не зазначено, та потребу-
ють узгодження способи розрахунку: 
втрачених можливостей, у тому числі 
в  області працевлаштування, освіти 
та отримання соціальних пільг; мате-
ріальних збитків та упущеної вигоди, 
у тому числі втрату можливості заро-
бітку; моральних збитків. 
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