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Інструкція щодо фіксації, документування та оцінки збитків, завданих бізнесу внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації1 

 

№ Етап  Інструкції 

1.  Фіксація події 

 

 

Фото-, відео- фіксація: 

– фотографії кожного з пошкоджень зблизу та у площині відповідного 
приміщення/ об’єкта; 

– фотографії будь-яких залишків боєприпасу, бажано з детальними 
фото елементів маркування, серійних номерів; 

− відео із вказівкою рукою напряму/місця пуску боєприпасу; 

- фото і відео мають бути зроблені з панорамним методом зйомки.  

Використання програми «eyeWitness to Atrocities» при здійсненні 

фото-, відео- фіксації: 

− програма гарантує, що зображення не можуть бути підроблені + 
записує метадані, які вказують на дату, час і місце, де вони були 
зроблені; 

− інформація, завантажена в програму, захищена від подальшого 
редагування та може бути верифікована згідно з найвищими 
стандартами судової практики.  

Програма використовувалась під час розгляду судом історичних 

справ в Демократичній Республіці Конго, розслідування порушень 

прав людини на Близькому Сході та для збирання доказів злочинів на 

тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської області.  

Підтвердження уповноваженими органами:  

−  у разі пожежі, аварійного стану – викликати працівників Державної 
служби з надзвичайних ситуацій для усунення наслідків та складення 
акту про пожежу із зазначенням її причини (обстріл, ін.); 

− у разі функціонування органу місцевого самоврядування – 
звернутись з заявою щодо проведення обстеження. За результатом 
обстеження скласти акт, в якому зафіксувати факт 
знищення/пошкодження майна та характер пошкоджень. 

Складення акту фіксації пошкодження/руйнування майна із 
зазначенням: 

− ким і коли складається акт;  

− ким і коли здійснюється фіксація; 

 

1 Інструкція може бути уточнена після прийняття методики визначення шкоди та збитків підприємств, 
затвердженої спільним наказом Мінекономіки та Фонду державного майна,  за погодженням з Мінреінтеграції, 
на виконання Постанови КМУ від 20.03.2022 № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, 
завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації» 

https://www.eyewitness.global/
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-shkodi-ta-zbitkiv-zavdanih-ukrayini-vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-rosijskoyi-federaciyi-326
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-poryadku-viznachennya-shkodi-ta-zbitkiv-zavdanih-ukrayini-vnaslidok-zbrojnoyi-agresiyi-rosijskoyi-federaciyi-326
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− міста, точної адреси, дати та часу пошкодження/руйнування майна, 
геолокаційних даних місця пошкодженого/ураженого об’єкта; 

− кому належить об’єкт на праві власності; 

− обставин, яким чином, від чого відбулося пошкодження/ 
руйнування майна, від якого виду зброї й типу боєприпасу;  

− обставин та доказів того, що руйнування відбулося саме від зброї та 
дій військових загонів або ДРГ РФ; 

− опису пошкодженого/зруйнованого майна, опису характеру 
кожного пошкодження; 

− свідків фіксації події. 

 

2.  Документування 

факту знищення 

або 

пошкодження 

майна 

Нерухоме майно У разі повного руйнування: 

− отримання довідки про знищення/знесення 
об’єкта нерухомого майна з використанням 
Реєстру будівельної діяльності електронної 
системи 

− державна реєстрація припинення права 
власності у зв’язку з його знищенням 

− проведення будівельно-технічної експертизи 
для визначення технічних причин пошкодження 
нерухомого майна. 

 

У разі пошкодження майна - проведення 
будівельно-технічної експертизи для визначення 
технічного стану, аварійності, виду та технічних 
причин пошкодження нерухомого майна.  
 

Земельна ділянка Проведення місцевою радою обстеження  
земельної ділянки та складання акту обстеження 
із зазначенням фактів пошкодження і знищення 
родючого шару ґрунту, об'єктів інженерної 
інфраструктури меліоративних систем. 
  

Основні засоби та 

товари  

Проведення інвентаризації майна; 

Оформлення актів списання в зв’язку зі 
знищенням, актів передачі в ремонт. 

3.  Документальне 

підтвердження 

прав на 

знищене або 

пошкоджене 

Нерухоме майно − Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно; 

− У разі невнесення запису в ДРРПНМ – інші 
документи, що підтверджують право власності 
(наприклад, свідоцтво про право власності, 
договір купівлі-продажу, акт про внесення до 
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майно статутного капіталу юридичної особи, договір 
іпотеки, на підставі якого набуто право 
власності у позасудовому порядку  і т.д.). 

Земельна ділянка − Державний акт на право приватної власності 
на землю; 

− Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно. 

Транспортний 

засіб 

− Свідоцтво про реєстрацію транспортного 
засобу  

Основні засоби, 

товари 

− Договори, за якими здійснювалось 
придбання основних засобів/товарів, докази 
здійснення постачання та оплати; 

− Бухгалтерські довідки про оприбуткування та 
балансову вартість активів (до моменту 
знищення). 

4.  Оцінка 

понесених 

реальних 

збитків  

− Зібрання доказів, на підтвердження останньої відомої вартості 
майна: попередні оцінки, акти переоцінки, договори, на підставі яких 
визначена початкова балансова вартість. 

− Проведення експертного дослідження для визначення: 

 Ринкової вартості зруйнованого/пошкодженого майна ; 

 Втрати бізнесу (отримання експертного висновку щодо оцінки 
вартості бізнесу станом на 24.02.2022 та станом на дату 
завершення воєнного стану). 

5.  Документування 

упущеної 

вигоди  

 

Упущена вигода за 

укладеними та 

невиконаними в 

зв’язку з воєнним 

станом 

контрактами  

 

− Контракт; 

− Докази неможливості виконання/повного 
виконання контракту контрагентом: наприклад, 
повідомлення про форс-мажор2, повідомлення 
про звільнення від сплати орендної плати в 
зв’язку з неможливістю використання 
приміщення, повідомлення про розірвання 
договору, листування тощо.    

Якщо контрагент не надав повідомлення щодо 
причин невиконання контракту, необхідно 
звернутись до контрагента з проханням 
надати відповідні документи або листи.   

Упущена вигода 

сільгоспвиробників 

− Документи, що підтверджують право 
власності /користування сільгоспвиробників на 
земельні ділянки; 

 

2 Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) здійснюється ТПП України та 
регіональними торгово-промисловими палатами 
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− Отримання експертного висновку про 
визначення середньорічного доходу 
сільгоспвиробника від використання земельних 
ділянок.  

− Фіксування доходу врожаю 2022 від 
використання земельних ділянок.  

− Оформлення змін у режимі роботи 
підприємства. У разі неможливості розпочати 
сезон 2022 – оформлення рішення про 
призупинення діяльності підприємства. 

Упущена вигода 

виробників 

  

− Документи, що підтверджують планування 
обсягів виробництва; 

− Фіксування фактичного рівня виробництва.  

− Оформлення змін у режимі роботи 
підприємства. В разі неможливості здійснення 
виробництва - оформлення рішення про 
призупинення діяльності підприємства. 

 

 

 


