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Пропозиції до проекту Методики визначення шкоди та обсягу збитків, завданих підприємствам, установам та 

організаціям усіх форм власності внаслідок знищення та пошкодження їх майна у зв’язку із збройною агресією 

Російської Федерації, а також упущеної вигоди від неможливості чи перешкод у провадженні господарської діяльності 

 

Чинне положення проекту Методики Пропозиції Асоціації до проекту 

Методики 

Обґрунтування пропозицій Асоціації 

I.1. Методика є обов’язковою для 

використання під час оцінки збитків, 

завданих постраждалим, яким нанесений 

збиток внаслідок збройної агресії, проведення 

судової експертизи (експертного дослідження), 

пов’язаної із оцінкою збитків, завданих 

постраждалим внаслідок збройної агресії, 

Методика може використовуватися під час 

оцінки збитків, завданих постраждалим, яким 

нанесений збиток внаслідок збройної агресії, 

проведення судової експертизи (експертного 

дослідження), пов’язаної із оцінкою збитків, 

завданих постраждалим внаслідок збройної 

агресії. 

Вимога підтверджувати розмір збитку 

виключно звітом про оцінку чи висновком 

судового експерта не відповідає діючому 

законодавству, яке не обмежує коло 

документів та доказів, які можуть надаватися в 

підтвердження розміру збитку, в тому числі в 

разі вирішення питань про відшкодування 

збитків в судовому порядку. 

 

 В контексті сфери електронних комунікацій 

Методика має передбачати можливість 

операторів самостійно визначати обсяг 

шкоди та збитків, з документальним 

підтвердженням. 

та її положення переважають над іншими 

положеннями нормативно-правових актів, 

методик, рекомендацій тощо, які регулюють 

питання визначення розміру збитків, 

нанесених підприємствам, установам, 

організаціям, іншим суб’єктам 

господарюванням усіх форм власності.   

У разі прийняття методик, чи інших 

нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок  відшкодування шкоди та/або 

порядок визначення чи підтвердження  

розміру збитків у певній галузі економіки, 

чи щодо окремої категорії майна/об’єктів, 

підлягають застосуванню положення 

відповідних галузевих методик та/або інших 

нормативно-правових актів щодо порядку 

визначення розміру збитків, спричинених 

внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації. 

Як вбачається зі змісту вказаної методики, вона 

стосується виключно здійснення процедур 

незалежної оцінки та судової експертизи. 

Однак законодавством не обмежено перелік 

документів, які можуть бути доказами 

спричинених збитків, внаслідок воєнних дій, в 

тому числі і під час судових проваджень. 

 

Якщо ж вбачається більш широке 

використання цієї Методики, тоді таке 

положення суперечить існуючій юридичній 

практиці, де спеціалізований документ має 

переважати над загальним. Також Методика, 



затверджена Постановою КМУ, не може 

переважати, наприклад, над положеннями 

законів України. 

I.7. Оцінка збитків, завданих постраждалим 

внаслідок збройної агресії, здійснюється 

шляхом проведення незалежної оцінки збитків 

або є результатом проведення  судової 

експертизи (експертного дослідження). 

Потребує доопрацювання Законодавством не обмежено перелік 

документів, які можуть бути доказами 

спричинених збитків, внаслідок воєнних дій, в 

тому числі і під час судових проваджень. 

 

В контексті сфери електронних комунікацій 

Методика має передбачати можливість 

операторів самостійно визначати обсяг шкоди 

та збитків, з документальним підтвердженням. 

 

Також варто передбачити інші механізми 

фіксації, такі як висновок експерта, аудит, 

рішення суду тощо. 

I.9. Для цілей цієї Методики за умовну грошову 

одиницю приймають долар США. Отриманий 

результат в еквіваленті умовної грошової 

одиниці переводять в гривневий еквівалент за 

курсом НБУ на дату оцінки. 

9. Для цілей цієї Методики за умовну грошову 

одиницю приймають долар США. Отриманий 

результат в еквіваленті умовної грошової 

одиниці переводять в гривневий еквівалент за 

курсом НБУ на дату виплати компенсації. 

Невідомо, скільки часу може пройти між 

оцінкою та відшкодуванням. Фіксація збитків у 

гривні на дату оцінки, імовірно, призведе до 

істотного заниження реального обсягу збитків 

і необхідної компенсації. 

II.16. Оплата робіт з проведення незалежної 

оцінки збитків та рецензування звітів про 

оцінку збитків, у разі їх рецензування 

експертними радами саморегулівних 

організацій оцінювачів, здійснюється за 

кошти підприємств, установ, організацій, 

фізичних осіб або інших джерел, що не 

заборонені законодавством. 

Потребує доопрацювання Проєкт Методики пропонує проводити оцінку 

майна за рахунок власника, проте, не враховує 

можливість відшкодування цих витрат. 

III.4.1. 4.1. Оцінка (визначення розміру) 

реальних збитків внаслідок пошкодження 

та(або) знищення рухомого майна (машини та 

обладнання) передбачає визначення 

актуалізованих на дату оцінки витрат, 

необхідних для заміни такого майна, не 

придатного для подальшого використання, як 

Потребує доопрацювання У сфері електронних комунікацій неможливе 

відновлення інфраструктури як повне 

відтворення мережі у тому стані і з тим 

обладнанням, які існували на момент завдання 

шкоди. Натомість, має використовуватися 

підхід Світового Банку "забезпечення покриття 

мережею, не гіршою, ніж попередня". 



об’єктів в цілому з урахуванням стану, який 

це майно мало на момент заподіяння шкоди, 

приймаючи до уваги його вік, технічний 

стан та строк корисної служби, що 

залишився. 

Для цілей цієї Методики пошкодженим або 

знищеним рухомим майном (машин та 

обладнання), щодо якого оцінюють реальні 

збитки,  є майно, що внаслідок заподіяння 

шкоди від збройної агресії втратило здатність 

виконувати свої первинні технологічні 

функції, для яких воно призначене. Розмір 

реальних збитків внаслідок пошкодження 

вказаного майна приймається таким, що 

дорівнює розміру реальних збитків 

внаслідок знищення такого майна. 

Вказане майно оцінюють, виходячи з 

облікових даних фінансової звітності 

підприємства – власника або 

балансоутримувача такого майна, що була 

складена станом на 31 грудня 2021 року та 

відображає фактично понесені витрати на 

придбання майна. 

 

В той же час, запропонована редакція 

виключає такий підхід, оскільки істотно 

занижує обсяг реальних витрат, необхідних для 

відновлення мережі, що матиме негативний 

вплив на відновлення та розвиток сфери 

електронних комунікацій. 

Додаток 3, розділ “Устаткування зв'язку” Потребує вилучення або доопрацювання Розділ містить застарілий перелік обладнання, 

який не відображає реальної ситуації в галузі 

станом на сьогодні. 

 
 


