
 
 
 
 
ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ВТРАТИ, ПСУВАННЯ, 
ПОШКОДЖЕННЯ ЧИ РУЙНУВАННЯ МАЙНА 
ПІДПРИЄМСТВА (ПРЯМОЇ ШКОДИ) 
ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РФ. 
 
 ЛЮДМИЛА РУБАНЕНКО, ГОЛОВА РАДИ КОРПОРАЦІЇ   

 «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «РУБАНЕНКО І ПАРТНЕРИ»,  

 КЕРІВНИК ГРУПИ ЕКСПЕРТІВ ВГО СПКУ,  
 ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ 

 



 
 
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ ТА ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ 
ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. 
(ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ВІД 20 БЕРЕЗНЯ 2022 Р. № 326);  

 Визначення шкоди та збитків здійснюється окремо за 18 напрямами.  

Розглянемо один з таких напрямів: 

14) економічні втрати підприємств - напрям включає втрати підприємств усіх форм власності внаслідок знищення та 

пошкодження їх майна, а також упущену вигоду від неможливості чи перешкод у провадженні 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 підприємств; 

упущена вигода підприємств недержавної форми власності; 

втрати державних підприємств від неоплачених товарів, робіт та послуг, наданих та спожитих на тимчасово  

окупованих  територіях; 

 



 
 
ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ ШКОДИ ТА ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ УКРАЇНІ 
ВНАСЛІДОК ЗБРОЙНОЇ АГРЕСІЇ РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ. 
(ЗАТВЕРДЖЕНИЙ ПОСТАНОВОЮ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  
ВІД 20 БЕРЕЗНЯ 2022 Р. № 326);  

 
втрати підприємств недержавної форми власності від неоплачених товарів робіт та послуг, наданих та 

спожитих на тимчасово окупованих територіях. 

Визначення шкоди та збитків підприємств здійснюється відповідно до методики, затвердженої спільним 

наказом Мінекономіки та Фонду державного майна, за погодженням з Мінреінтеграції. 

Відповідальними за визначення шкоди та збитків за наведеним напрямом є: 

міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, які є уповноваженими органами 

управління, - в частині підприємств, що належать до сфери їх управління; 

обласні, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану - військові адміністрації), - в 

частині підприємств недержавної форми власності, які знаходяться на території відповідних областей та м. 

Києва. 

Постанова Кабінета Мііністрів  від 20.03.2022 р. No 326 закріплює обов’язок за Міністерствами, 
іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади розробити і затвердити у 
шестимісячний строк методики визначення шкоди та збитків. 
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ЩО ПОТРІБНО ЗРОБИТИ ПІДПРИЄМСТВАМ ВЖЕ ЗАРАЗ,  
 ДО  ЗАТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНИХ МЕТОДИК 

 зафіксувати, задокументувати та сформувати доказову базу про факти прямих втрат 

(шкоди) від руйнування, втрати чи часткового пошкодження внаслідок російської 
воєнної агресії належного підприємствам майна; 

  оприлюднити відповідну інформацію, зокрема на державних інтернет-ресурсах, 
наприклад, проєкт «Росія заплатить», розроблений KSE Institute спільно з Офісом 

Президента України та Міністерством економіки України (https://damaged.in.ua/); 

 проінформувати місцеві органи влади, органи управління держпідприємством. 

 



 
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФІКСАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ 
   ВТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 

 

При встановленні фактів втрати, псування, пошкодження чи руйнування майна підприємства 

внаслідок воєнних дій на території України обов’язково проводиться інвентаризація.  

Інвентаризація здійснюється відповідно до Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. No 879 

Окрім іншого, необхідно передбачити здійснення відео-, фотофіксації зруйнованого або 

пошкодженого майна підприємства, що буде відповідати алгоритму фіксації завданої прямої 
матеріальної шкоди на відповідних державних ресурсах. 

Інвентаризацію слід провести у найкоротший термін від моменту нанесення майнової шкоди 

воєнними діями країни-агресора. 

 



ЗАПРОПОНОВАНІ МІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ 

  АКТИВІВ ТА ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ 
 (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ВІД 02.09.2014 № 879) 

 

• пункт 8 розділу I) 

• 8. Підприємства, що знаходяться на тимчасово 

окупованій території та/або на території 
проведення антитерористичної операції (або їх 

структурні підрозділи (відокремлене майно) 

перебувають на зазначених територіях), 

проводять інвентаризацію у випадках, 

обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане 

можливим забезпечити безпечний та 

безперешкодний доступ уповноважених осіб до 

активів, первинних документів і регістрів 

бухгалтерського обліку, в яких відображені 
зобов’язання та власний капітал цих 

підприємств. 

• пункт 8 розділу I) 

• 8. Підприємства, які з дати початку 
тимчасової окупації мали місцезнаходження 
на тимчасово окупованій території та/або 
підприємства, які знаходяться на території 
проведення антитерористичної операції та/або 
на території проведення бойових дій (або їх 
структурні підрозділи (відокремлене майно) 
перебувають на зазначених територіях), 
проводять інвентаризацію у випадках, 
обов’язкових для її проведення, тоді, коли стане 
можливим забезпечити безпечний та 
безперешкодний доступ уповноважених осіб до 
активів, первинних документів і регістрів 
бухгалтерського обліку, в яких відображені 
зобов’язання та власний капітал цих 
підприємств. 

 

Зміст положення (норми) чинного акта 
законодавства 

Зміст положення (норми) змін до акта 
законодавства 



ЗАПРОПОНОВАНІ МІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІНВЕНТАРИЗАЦІЮ 

  АКТИВІВ ТА ЗОБОВ‘ЯЗАНЬ 
 (НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ВІД 02.09.2014 № 879) 

 

• пункт 8 розділу I) 

• Абзаці вітсутні  

• (пункт 8 розділу I) 

•  нові абзаці: 

• Території, зазначені в абзаці першому 

цього пункту, визначаються такими 

територіями відповідно до законодавства. 

• Керівниками підприємств, зазначених в 
абзаці першому цього пункту, може бути 

прийняте рішення про проведення 

інвентаризації окремо визначеного майна у 
разі встановлення фактів крадіжок або 

зловживань, псування цінностей на день 

встановлення таких фактів. 

 

Зміст положення (норми) чинного акта 
законодавства 

Зміст положення (норми) змін до акта 
законодавства 



 
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФІКСАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ 
   ВТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 

 
Якщо на підприємстві склалася ситуація, яка унеможливлює видачу Наказу, створення Комісії, 

призначення уповноваженої особи тощо, то фіксування, документування та формування доказової бази про 

факти заподіяння прямої майнової шкоди підприємству може здійснювати представник підприємства. 

Представник підприємства, фіксуючи доказову базу щодо завданої шкоди, має залучити щонайменше двох 

свідків, які можуть не бути працівниками підприємства (наприклад, працівники Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, представники місцевих органів влади, співробітників поліції, пересічні мешканці). 
Такі свідки дають згоду на участь в інвентаризації, зазначивши свої персональні дані та проставивши 

власний підпис у матеріалах інвентаризації. Під персональними даними свідка розуміється: 

– прізвище, ім’я, по батькові; 

– дані документа, що посвідчує особу; 

– інформація щодо способу зв’язку: контактний телефон, адреса електронної пошти, лінк на сторінку в Instagram, 

Facebook тощо. 

 



 
 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФІКСАЦІЇ ТА ДОКУМЕНТУВАННЯ 
   ВТРАТ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Представник підприємства має пересвідчитися, що зафіксовані та задокументовані свідчення 

достовірні і містять дані про: 

– особу, яка опитує свідка; 

 – свідків (ПІБ, контакти); 

 – об’єкт, якому завдано шкоди, його розташування (область, район, територіальна громада, місто/село, вулиця, 

будинок); 

– короткий опис події, в результаті якої завдано шкоду, її дату, час; 

– наслідки пошкодження, наприклад, зруйновано повністю, стіни, дах, кімнати, поверхи тощо; 

– додані матеріали відео-, фотофікцаії, що проведені у присутності свідків. 

  

  

 



 
 
 
 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВ  
   ТА ЇХ ОБЛІК. 

Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних 

цінностей, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 р. No 116 передбачає, що 

розмір збитків визначається шляхом проведення незалежної оцінки відповідно до національних стандартів 

оцінки. 

 У разі визначення розміру збитків, що призвели до завдання майнової шкоди суб’єкту господарювання з 

державною (комунальною) часткою в статутному (складеному) капіталі, розмір збитків визначається 

відповідно до Методики оцінки майна, затвердженої Постановою Кабінетом Міністрів України від 10.12.2003 

р. No 1891. 

 Постанова Кабінета Мііністрів  від 20.03.2022 р. No 326 закріплює обов’язок за Міністерствами, іншими 

центральними та місцевими органами виконавчої влади  розробити і затвердити нові методики визначення 

шкоди та збитків. 



 
 
 
 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВ  
   ТА ЇХ ОБЛІК. 

У період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, якщо підприємство не має можливості 
звернутися до незалежних оцінювачів, таке підприємство може самостійно здійснити розрахунок 
розміру завданих збитків: 

 При визначенні розміру прямих збитків від знищення (псування) запасів слід виходити з ринкової ціни на 

відповідні активи на дату визначення збитків; 

 При визначенні розміру прямих збитків від пошкодження, знищення (руйнування) основних засобів слід 

виходити з ймовірного фінансування на відновлення конкретного об’єкта з урахуванням діючих ринкових цін 

на дату визначення збитків. Таким чином розмір завданих прямих збитків дорівнює вартості відтворення 

(заміщення) пошкодженого (зруйнованого) майна з урахуванням його стану до завданої шкоди; 

 При самостійному розрахунку розміру завданих прямих збитків  підприємство має мати докази ринкових цін, 

на основі яких були здійснені розрахунки збитків (бюлетені з цінами, дані з сайтів тощо) 

 Після затвердження відповідних методик визначення завданої шкоди та збитків підприємствам внаслідок 

збройної агресії РФ, у разі відхилення їх змісту від розрахунку, що виконано підприємством, потрібно буде 

здійснити відповідні коригування. 

 



 
 
 
 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВ  
   ТА ЇХ ОБЛІК. 

  

В бухгалтерському обліку списання зруйнованих основних засобів відображається такою 
кореспонденцією рахунків: дебет 131 «Знос основних засобів» і кредит 10 «Основні засоби» (на суму 
накопиченої амортизації); дебет 976 «Списання необоротних активів» і кредит 10 (на суму залишкової 
вартості). 

  

Списання знищених запасів відображається в бухгалтерському обліку за  дебетом субрахунку 947 

«Нестачі і втрати від псування цінностей» в кореспонденції з кредитом відповідного субрахунку запасів 

(203, 271 тощо). 

 



 
 
 
 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВ  
   ТА ЇХ ОБЛІК. 

  

7 квітня 2022 року на Урядовому порталі ДПС України опубліковала «Питання – відповіді щодо 

особливостей переходу платників на спрощену систему оподаткування». 

 Серед 73. питань - віідповідей є така, що стосується поннесених збитків від втрати товаарів на 
окупованих теріторіях: 

 Якщо господарство знаходиться на окупованій території… як бути з втраченим товаром та з понесеними 

збитками? 

 Вартість втраченого товару та понесених збитків на окупованій території буде врахована у складі витрат 

згідно з правилами бухгалтерського обліку та відповідно вплине на зменшення об’єкту оподаткування 

податком на прибуток підприємств за відповідний звітний період. 

 



 
 
 
 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПРЯМИХ ЗБИТКІВ ПІДПРИЄМСТВ  
   ТА ЇХ ОБЛІК. 

  

Після фіксації інформації про завдану шкоду на державних ресурсах (оприлюднення інформації) та 
інформування місцевих органів влади або органів управління держпідприємством:  

 - на суму завданих збитків підприємство відображає заборгованість за дебетом субрахунку 375 

«Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» і кредитом рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів»; 

 - після отримання відшкодування завданих збитків від РФ підприємство повинно буде визнати дохід за 
дебетом рахунку 69 «Доходи майбутніх періодів» та кредитом рахунку 716 «Відшкодування раніше 

списаних активів» (оборотні активи) чи рахунку 746 «Інші доходи» (необоротні активи); 

 до встановлення судами чи іншими рішеннями справедливості вини РФ суми нестач і втрат, списані 
на витрати підприємства, відображаються одночасно на позабалансовому субрахунку 072 

«Невідшкодовані нестачі та втрати від псування цінностей». 

 

* Методичні рекомендації, затверджені Вченою Радою ННЦ «Інститут аграрної економіки» (Протокол No 4 від 15.04.22 р.) 
та Вченою Радою Інституту обліку і фінансів (Протокол No 3 від 14.04.22 р.)  
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Оприлюднення інформації про завдану шкоду можливо шляхом фіксації завданої прямої матеріальної 
шкоди на спеціально створених державних ресурсах: 
  

– проєкт «Росія заплатить», розроблений KSE Institute спільно з Офісом Президента України та Міністерством 

економіки України (https://damaged.in.ua/); 

 

– ресурс для належного документування воєнних злочинів та злочинів проти людяності, створений Офісом 

Генерального прокурора разом з українськими та міжнародними партнерами (https://warcrimes.gov.ua/); 

 

– спеціальний чат-бот Tribunal.ua (https://bit.ly/3hPpezs); 

 

– ресурс «Опора» (https://russiancrime.org/); 

 

– об’єднаний майданчик для збору доказів воєнних злочинів (https://dokaz.gov.ua/); 

 

–єдиний національний портал збору фактів порушення прав людини (https://cutt.ly/YFvIjdE) та ін. 

https://damaged.in.ua/
https://warcrimes.gov.ua/
https://bit.ly/3hPpezs
https://russiancrime.org/
https://dokaz.gov.ua/
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Відповідальними за визначення шкоди та збитків за  напрямом, що разглядається в презентації є: 

- міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, які є уповноваженими органами 

управління, - в частині підприємств, що належать до сфери їх управління; 

 обласні, Київська міська державні адміністрації (на період воєнного стану - військові адміністрації), - в 

частині підприємств недержавної форми власності, які знаходяться на території відповідних областей та м. 

Києва. 

      Інформацію про завдану шкоду необхідно надати до відповідних уповноважених державою  органів.  

      Якщо підприємство має власний офіційний сайт, веб-сторінку або профіль в соціальних мережах, то таке       

 підприємство може оприлюднити зібрані докази та отриману інформацію на вказаних інтернет ресурсах. 
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Що стосується физичних осіб, то вони повинні інформувати про пошкоджене та знищене нерухоме майно    у 

відповідності до ПОРЯДКУ подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме 

майно внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією 

Російської Федерації (Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380); 

 



ВИКОРИСТАНІ У ПРЕЗЕНТАЦІЇ ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 

  
 Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської 

Федерації. (Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 326);  
 Порядок подання інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно 

внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської 
Федерації (Затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 26 березня 2022 р. № 380);  

 Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних 

цінностей (Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. N 116); 
 Методика оцінки майна (Затверджена Постановою Кабінетом Міністрів України від 10.12.2003 р. No 

1891 в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 224); 
 Положення про інвентаризацію активів та зобов‘язань (наказ Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 № 879) та проєкт змін до цього Положення); 

 «Питання – відповіді щодо особливостей переходу платників на спрощену систему 
оподаткування», ДПС України, Урядовий портал від 07.04.2022 р.;  

 Методичні рекомендації з фіксування прямої шкоди, завданої сільськогосподарським 

підприємствам внаслідок збройної агресії російської федерації. (Затверджені Вченою Радою ННЦ 
«Інститут аграрної економіки» (Протокол No 4 від 15.04.22 р.) та Вченою Радою Інституту обліку і 
фінансів (Протокол No 3 від 14.04.22 р.) 
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