
В с е у к р а ї н с ь к а  г р о м а д с ь к а  о р г а н і з а ц і я  

    
вул. Січових Стрільців, буд. 37/41, кім. 208, м. Київ, 04053 

www.seu.in.ua, e-mail: centre.seu@gmail.com  тел. +380964539920, код ЄДРПОУ 20075879 
р/р № UA023052990000026004040105458 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842 
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  Керівнику Офісу Президента України 
Андрію ЄРМАКУ 
------------------------------------------------- 
вулиця Банкова, 11, Київ, 01220 
 

     

 
Шановний пане Андріє! 

 
Наразі, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. 

№ 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації» у профільних міністерствах відбувається робота над створенням 
Методик визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації за напрямами, визначеними Постановою. До роботи долучились ряд потужних 
неурядових організацій, серед яких і Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів 
України». Напрацювання узагальнюються, відточуються для швидкої мінімізації 
катастрофічних збитків України від воєнних злочинів Російської Федерації на нашій території 
та якісного експертного забезпечення їх відшкодування. 

Експертне забезпечення фіксування збитків та розрахунок їх обсягу є надважливим з 
огляду на судові перспективи використання складених відповідними фахівцями документів 
про розмір збитків – Висновку експерта. Створення на етапі визначення розміру збитку саме 
Висновку експерта надасть йому в майбутньому статусу доказу в судовому процесі. 

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судово-експертну 
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні 
установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками 
зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на 
умовах, визначених цим Законом. Це означає, що Закон надає можливість залучати фахівців 
вищого професійного рівня як судових експертів, так і оцінювачів, аудиторів тощо. 

Відповідно, ключовою позицією ВГО «Союз експертів України» є забезпечення 
процедури визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації атестованими судовими експертами та іншими фахівцями з відповідних галузей 
знань. 

В той же час, Фондом державного майна України розроблений проект внесення змін та 
доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком 
«Загальні засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної 
агресії російської федерації», яким, серед іншого, передбачається здійснення оцінки збитків 
виключно оцінювачами. 

Така позиція не може бути прийнятною, оскільки для оцінювачів оцінка збитків не є 
змістом їх професійної діяльності. Статтею 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що оцінка майна, майнових прав 
- це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-
правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності 
суб'єкта оціночної діяльності.  

Поняття ж збитків є набагато ширше і включає такі елементи, як витрати, зроблені 
управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання 
правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ст. 224 Господарського 
кодексу України); втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, 
а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 



права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 Цивільного кодексу України). 

Методика розрахунку збитків набагато більше містить аспектів та вихідних даних, що 
при залученні до такої роботи виключно оцінювачів катастрофічно звузить професійний 
рівень та значущість підсумкового документу - Звіту оцінювача. Цей документ не матиме 
відповідного процесуального статусу доказу при формуванні доказової бази для отримання 
репарацій від російської федерації та у випадку виникнення спорів в національних судах. 

Враховуючи викладене, наполягаємо на негайному втручанні усіх компетентних 
органів – Міністерства юстиції України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, Міністерства розвитку громад та територій України для 
недопущення монополізації сфери розрахунку збитків, шляхом прийняття змін та доповнень 
до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком «Загальні 
засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної агресії 
російської федерації», розроблених Фондом державного майна України в запропонованій 
редакції. 

Фахівці ВГО «Союз експертів України» готові долучитись до запропонованого проекту. 

 
 

З повагою та надією на співпрацю, 

Президент 
ВГО «Союз експертів України»     
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 Міністру розвитку громад 
та територій України 
Олексію ЧЕРНИШОВУ 
------------------------------------------------- 
03150, м. Київ, вул. Ділова, 24 
 

     

 
Шановний пане Олексіє! 

 
Наразі, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. 

№ 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації» у профільних міністерствах відбувається робота над створенням 
Методик визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації за напрямами, визначеними Постановою. До роботи долучились ряд потужних 
неурядових організацій, серед яких і Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів 
України». Напрацювання узагальнюються, відточуються для швидкої мінімізації 
катастрофічних збитків України від воєнних злочинів Російської Федерації на нашій території 
та якісного експертного забезпечення їх відшкодування. 

Експертне забезпечення фіксування збитків та розрахунок їх обсягу є надважливим з 
огляду на судові перспективи використання складених відповідними фахівцями документів 
про розмір збитків – Висновку експерта. Створення на етапі визначення розміру збитку саме 
Висновку експерта надасть йому в майбутньому статусу доказу в судовому процесі. 

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судово-експертну 
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні 
установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками 
зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на 
умовах, визначених цим Законом. Це означає, що Закон надає можливість залучати фахівців 
вищого професійного рівня як судових експертів, так і оцінювачів, аудиторів тощо. 

Відповідно, ключовою позицією ВГО «Союз експертів України» є забезпечення 
процедури визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації атестованими судовими експертами та іншими фахівцями з відповідних галузей 
знань. 

В той же час, Фондом державного майна України розроблений проект внесення змін та 
доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком 
«Загальні засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної 
агресії російської федерації», яким, серед іншого, передбачається здійснення оцінки збитків 
виключно оцінювачами. 

Така позиція не може бути прийнятною, оскільки для оцінювачів оцінка збитків не є 
змістом їх професійної діяльності. Статтею 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що оцінка майна, майнових прав 
- це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-
правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності 
суб'єкта оціночної діяльності.  

Поняття ж збитків є набагато ширше і включає такі елементи, як витрати, зроблені 
управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання 
правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ст. 224 Господарського 
кодексу України); втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, 
а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 



права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 Цивільного кодексу України). 

Методика розрахунку збитків набагато більше містить аспектів та вихідних даних, що 
при залученні до такої роботи виключно оцінювачів катастрофічно звузить професійний 
рівень та значущість підсумкового документу - Звіту оцінювача. Цей документ не матиме 
відповідного процесуального статусу доказу при формуванні доказової бази для отримання 
репарацій від російської федерації та у випадку виникнення спорів в національних судах. 

Враховуючи викладене, наполягаємо на негайному втручанні усіх компетентних 
органів – Міністерства юстиції України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, Міністерства розвитку громад та територій України для 
недопущення монополізації сфери розрахунку збитків, шляхом прийняття змін та доповнень 
до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком «Загальні 
засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної агресії 
російської федерації», розроблених Фондом державного майна України в запропонованій 
редакції. 

Фахівці ВГО «Союз експертів України» готові долучитись до запропонованого проекту. 

 
 

З повагою та надією на співпрацю, 

Президент 
ВГО «Союз експертів України»     
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 Віце-прем’єр-міністру ‒ Міністру з 
питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України 
Ірині ВЕРЕЩУК 
------------------------------------------------- 
03186,м. Київ, Чоколівський бульвар,13 
 

     

 
Шановна пані Ірино! 

 
Наразі, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. 

№ 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації» у профільних міністерствах відбувається робота над створенням 
Методик визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації за напрямами, визначеними Постановою. До роботи долучились ряд потужних 
неурядових організацій, серед яких і Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів 
України». Напрацювання узагальнюються, відточуються для швидкої мінімізації 
катастрофічних збитків України від воєнних злочинів Російської Федерації на нашій території 
та якісного експертного забезпечення їх відшкодування. 

Експертне забезпечення фіксування збитків та розрахунок їх обсягу є надважливим з 
огляду на судові перспективи використання складених відповідними фахівцями документів 
про розмір збитків – Висновку експерта. Створення на етапі визначення розміру збитку саме 
Висновку експерта надасть йому в майбутньому статусу доказу в судовому процесі. 

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судово-експертну 
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні 
установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками 
зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на 
умовах, визначених цим Законом. Це означає, що Закон надає можливість залучати фахівців 
вищого професійного рівня як судових експертів, так і оцінювачів, аудиторів тощо. 

Відповідно, ключовою позицією ВГО «Союз експертів України» є забезпечення 
процедури визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації атестованими судовими експертами та іншими фахівцями з відповідних галузей 
знань. 

В той же час, Фондом державного майна України розроблений проект внесення змін та 
доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком 
«Загальні засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної 
агресії російської федерації», яким, серед іншого, передбачається здійснення оцінки збитків 
виключно оцінювачами. 

Така позиція не може бути прийнятною, оскільки для оцінювачів оцінка збитків не є 
змістом їх професійної діяльності. Статтею 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що оцінка майна, майнових прав 
- це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-
правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності 
суб'єкта оціночної діяльності.  

Поняття ж збитків є набагато ширше і включає такі елементи, як витрати, зроблені 
управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання 
правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ст. 224 Господарського 
кодексу України); втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, 



а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 
права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 Цивільного кодексу України). 

Методика розрахунку збитків набагато більше містить аспектів та вихідних даних, що 
при залученні до такої роботи виключно оцінювачів катастрофічно звузить професійний 
рівень та значущість підсумкового документу - Звіту оцінювача. Цей документ не матиме 
відповідного процесуального статусу доказу при формуванні доказової бази для отримання 
репарацій від російської федерації та у випадку виникнення спорів в національних судах. 

Враховуючи викладене, наполягаємо на негайному втручанні усіх компетентних 
органів – Міністерства юстиції України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, Міністерства розвитку громад та територій України для 
недопущення монополізації сфери розрахунку збитків, шляхом прийняття змін та доповнень 
до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком «Загальні 
засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної агресії 
російської федерації», розроблених Фондом державного майна України в запропонованій 
редакції. 

Фахівці ВГО «Союз експертів України» готові долучитись до запропонованого проекту. 

 
 

З повагою та надією на співпрацю, 

Президент 
ВГО «Союз експертів України»     
 



В с е у к р а ї н с ь к а  г р о м а д с ь к а  о р г а н і з а ц і я  

    
вул. Січових Стрільців, буд. 37/41, кім. 208, м. Київ, 04053 

www.seu.in.ua, e-mail: centre.seu@gmail.com  тел. +380964539920, код ЄДРПОУ 20075879 
р/р № UA023052990000026004040105458 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842 

 
 

 
 
           22.04.2022 № 34/2022-Вих  Міністру юстиції України 

Денису МАЛЮСЦІ 
------------------------------------------------- 
вул. Архітектора Городецького, буд. 13, 
м. Київ, 01001 
 

     

 
Шановний пане Денисе! 

 
Наразі, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. 

№ 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації» у профільних міністерствах відбувається робота над створенням 
Методик визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації за напрямами, визначеними Постановою. До роботи долучились ряд потужних 
неурядових організацій, серед яких і Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів 
України». Напрацювання узагальнюються, відточуються для швидкої мінімізації 
катастрофічних збитків України від воєнних злочинів Російської Федерації на нашій території 
та якісного експертного забезпечення їх відшкодування. 

Експертне забезпечення фіксування збитків та розрахунок їх обсягу є надважливим з 
огляду на судові перспективи використання складених відповідними фахівцями документів 
про розмір збитків – Висновку експерта. Створення на етапі визначення розміру збитку саме 
Висновку експерта надасть йому в майбутньому статусу доказу в судовому процесі. 

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судово-експертну 
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні 
установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками 
зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на 
умовах, визначених цим Законом. Це означає, що Закон надає можливість залучати фахівців 
вищого професійного рівня як судових експертів, так і оцінювачів, аудиторів тощо. 

Відповідно, ключовою позицією ВГО «Союз експертів України» є забезпечення 
процедури визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації атестованими судовими експертами та іншими фахівцями з відповідних галузей 
знань. 

В той же час, Фондом державного майна України розроблений проект внесення змін та 
доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком 
«Загальні засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної 
агресії російської федерації», яким, серед іншого, передбачається здійснення оцінки збитків 
виключно оцінювачами. 

Така позиція не може бути прийнятною, оскільки для оцінювачів оцінка збитків не є 
змістом їх професійної діяльності. Статтею 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що оцінка майна, майнових прав 
- це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-
правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності 
суб'єкта оціночної діяльності.  

Поняття ж збитків є набагато ширше і включає такі елементи, як витрати, зроблені 
управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання 
правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ст. 224 Господарського 
кодексу України); втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, 
а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 



права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 Цивільного кодексу України). 

Методика розрахунку збитків набагато більше містить аспектів та вихідних даних, що 
при залученні до такої роботи виключно оцінювачів катастрофічно звузить професійний 
рівень та значущість підсумкового документу - Звіту оцінювача. Цей документ не матиме 
відповідного процесуального статусу доказу при формуванні доказової бази для отримання 
репарацій від російської федерації та у випадку виникнення спорів в національних судах. 

Враховуючи викладене, наполягаємо на негайному втручанні усіх компетентних 
органів – Міністерства юстиції України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, Міністерства розвитку громад та територій України для 
недопущення монополізації сфери розрахунку збитків, шляхом прийняття змін та доповнень 
до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком «Загальні 
засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної агресії 
російської федерації», розроблених Фондом державного майна України в запропонованій 
редакції. 

Фахівці ВГО «Союз експертів України» готові долучитись до запропонованого проекту. 

 
 

З повагою та надією на співпрацю, 

Президент 
ВГО «Союз експертів України»     
 



В с е у к р а ї н с ь к а  г р о м а д с ь к а  о р г а н і з а ц і я  

    
вул. Січових Стрільців, буд. 37/41, кім. 208, м. Київ, 04053 

www.seu.in.ua, e-mail: centre.seu@gmail.com  тел. +380964539920, код ЄДРПОУ 20075879 
р/р № UA023052990000026004040105458 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842 

 
 

 
 
           
           22.04.2022 № 35/2022-Вих 

  Голові Верховної Ради України 
Руслану СТЕФАНЧУКУ 
------------------------------------------------- 
вул. Михайла Грушевського, 5, Київ, 01008 
 

     

 
Шановний пане Руслане! 

 
Наразі, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. 

№ 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації» у профільних міністерствах відбувається робота над створенням 
Методик визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації за напрямами, визначеними Постановою. До роботи долучились ряд потужних 
неурядових організацій, серед яких і Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів 
України». Напрацювання узагальнюються, відточуються для швидкої мінімізації 
катастрофічних збитків України від воєнних злочинів Російської Федерації на нашій території 
та якісного експертного забезпечення їх відшкодування. 

Експертне забезпечення фіксування збитків та розрахунок їх обсягу є надважливим з 
огляду на судові перспективи використання складених відповідними фахівцями документів 
про розмір збитків – Висновку експерта. Створення на етапі визначення розміру збитку саме 
Висновку експерта надасть йому в майбутньому статусу доказу в судовому процесі. 

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судово-експертну 
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні 
установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками 
зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на 
умовах, визначених цим Законом. Це означає, що Закон надає можливість залучати фахівців 
вищого професійного рівня як судових експертів, так і оцінювачів, аудиторів тощо. 

Відповідно, ключовою позицією ВГО «Союз експертів України» є забезпечення 
процедури визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації атестованими судовими експертами та іншими фахівцями з відповідних галузей 
знань. 

В той же час, Фондом державного майна України розроблений проект внесення змін та 
доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком 
«Загальні засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної 
агресії російської федерації», яким, серед іншого, передбачається здійснення оцінки збитків 
виключно оцінювачами. 

Така позиція не може бути прийнятною, оскільки для оцінювачів оцінка збитків не є 
змістом їх професійної діяльності. Статтею 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що оцінка майна, майнових прав 
- це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-
правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності 
суб'єкта оціночної діяльності.  

Поняття ж збитків є набагато ширше і включає такі елементи, як витрати, зроблені 
управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання 
правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ст. 224 Господарського 
кодексу України); втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, 
а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 



права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 Цивільного кодексу України). 

Методика розрахунку збитків набагато більше містить аспектів та вихідних даних, що 
при залученні до такої роботи виключно оцінювачів катастрофічно звузить професійний 
рівень та значущість підсумкового документу - Звіту оцінювача. Цей документ не матиме 
відповідного процесуального статусу доказу при формуванні доказової бази для отримання 
репарацій від російської федерації та у випадку виникнення спорів в національних судах. 

Враховуючи викладене, наполягаємо на негайному втручанні усіх компетентних 
органів – Міністерства юстиції України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, Міністерства розвитку громад та територій України для 
недопущення монополізації сфери розрахунку збитків, шляхом прийняття змін та доповнень 
до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком «Загальні 
засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної агресії 
російської федерації», розроблених Фондом державного майна України в запропонованій 
редакції. 

Фахівці ВГО «Союз експертів України» готові долучитись до запропонованого проекту. 

 
 

З повагою та надією на співпрацю, 

Президент 
ВГО «Союз експертів України»     
 



В с е у к р а ї н с ь к а  г р о м а д с ь к а  о р г а н і з а ц і я  

    
вул. Січових Стрільців, буд. 37/41, кім. 208, м. Київ, 04053 

www.seu.in.ua, e-mail: centre.seu@gmail.com  тел. +380964539920, код ЄДРПОУ 20075879 
р/р № UA023052990000026004040105458 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», МФО 321842 

 
 

 
 
           22.04.2022 № 36/2022-Вих  Прем’єр-міністру України 

Денису ШМИГАЛЮ 
------------------------------------------------- 
вул. Михайла Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008 
 

     

 
Шановний пане Денисе! 

 
Наразі, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. 

№ 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації» у профільних міністерствах відбувається робота над створенням 
Методик визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації за напрямами, визначеними Постановою. До роботи долучились ряд потужних 
неурядових організацій, серед яких і Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів 
України». Напрацювання узагальнюються, відточуються для швидкої мінімізації 
катастрофічних збитків України від воєнних злочинів Російської Федерації на нашій території 
та якісного експертного забезпечення їх відшкодування. 

Експертне забезпечення фіксування збитків та розрахунок їх обсягу є надважливим з 
огляду на судові перспективи використання складених відповідними фахівцями документів 
про розмір збитків – Висновку експерта. Створення на етапі визначення розміру збитку саме 
Висновку експерта надасть йому в майбутньому статусу доказу в судовому процесі. 

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судово-експертну 
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні 
установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками 
зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на 
умовах, визначених цим Законом. Це означає, що Закон надає можливість залучати фахівців 
вищого професійного рівня як судових експертів, так і оцінювачів, аудиторів тощо. 

Відповідно, ключовою позицією ВГО «Союз експертів України» є забезпечення 
процедури визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації атестованими судовими експертами та іншими фахівцями з відповідних галузей 
знань. 

В той же час, Фондом державного майна України розроблений проект внесення змін та 
доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком 
«Загальні засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної 
агресії російської федерації», яким, серед іншого, передбачається здійснення оцінки збитків 
виключно оцінювачами. 

Така позиція не може бути прийнятною, оскільки для оцінювачів оцінка збитків не є 
змістом їх професійної діяльності. Статтею 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що оцінка майна, майнових прав 
- це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-
правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності 
суб'єкта оціночної діяльності.  

Поняття ж збитків є набагато ширше і включає такі елементи, як витрати, зроблені 
управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання 
правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ст. 224 Господарського 
кодексу України); втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, 
а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 



права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 Цивільного кодексу України). 

Методика розрахунку збитків набагато більше містить аспектів та вихідних даних, що 
при залученні до такої роботи виключно оцінювачів катастрофічно звузить професійний 
рівень та значущість підсумкового документу - Звіту оцінювача. Цей документ не матиме 
відповідного процесуального статусу доказу при формуванні доказової бази для отримання 
репарацій від російської федерації та у випадку виникнення спорів в національних судах. 

Враховуючи викладене, наполягаємо на негайному втручанні усіх компетентних 
органів – Міністерства юстиції України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, Міністерства розвитку громад та територій України для 
недопущення монополізації сфери розрахунку збитків, шляхом прийняття змін та доповнень 
до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком «Загальні 
засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної агресії 
російської федерації», розроблених Фондом державного майна України в запропонованій 
редакції. 

Фахівці ВГО «Союз експертів України» готові долучитись до запропонованого проекту. 

 
 

З повагою та надією на співпрацю, 

Президент 
ВГО «Союз експертів України»     
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Шановний пане Президенте! 

 
Наразі, на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. 

№ 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації» у профільних міністерствах відбувається робота над створенням 
Методик визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації за напрямами, визначеними Постановою. До роботи долучились ряд потужних 
неурядових організацій, серед яких і Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів 
України». Напрацювання узагальнюються, відточуються для швидкої мінімізації 
катастрофічних збитків України від воєнних злочинів Російської Федерації на нашій території 
та якісного експертного забезпечення їх відшкодування. 

Експертне забезпечення фіксування збитків та розрахунок їх обсягу є надважливим з 
огляду на судові перспективи використання складених відповідними фахівцями документів 
про розмір збитків – Висновку експерта. Створення на етапі визначення розміру збитку саме 
Висновку експерта надасть йому в майбутньому статусу доказу в судовому процесі. 

Статтею 7 Закону України «Про судову експертизу» визначено, що судово-експертну 
діяльність здійснюють державні спеціалізовані установи, їх територіальні філії, експертні 
установи комунальної форми власності, а також судові експерти, які не є працівниками 
зазначених установ, та інші фахівці (експерти) з відповідних галузей знань у порядку та на 
умовах, визначених цим Законом. Це означає, що Закон надає можливість залучати фахівців 
вищого професійного рівня як судових експертів, так і оцінювачів, аудиторів тощо. 

Відповідно, ключовою позицією ВГО «Союз експертів України» є забезпечення 
процедури визначення шкоди та збитків, завданих внаслідок збройної агресії Російської 
Федерації атестованими судовими експертами та іншими фахівцями з відповідних галузей 
знань. 

В той же час, Фондом державного майна України розроблений проект внесення змін та 
доповнень до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком 
«Загальні засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної 
агресії російської федерації», яким, серед іншого, передбачається здійснення оцінки збитків 
виключно оцінювачами. 

Така позиція не може бути прийнятною, оскільки для оцінювачів оцінка збитків не є 
змістом їх професійної діяльності. Статтею 3 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні» визначено, що оцінка майна, майнових прав 
- це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-
правовими актами, зазначеними в статті 9 цього Закону, і є результатом практичної діяльності 
суб'єкта оціночної діяльності.  

Поняття ж збитків є набагато ширше і включає такі елементи, як витрати, зроблені 
управненою стороною, втрата або пошкодження її майна, а також не одержані нею доходи, які 
управнена сторона одержала б у разі належного виконання зобов'язання або додержання 
правил здійснення господарської діяльності другою стороною (ст. 224 Господарського 
кодексу України); втрати, яких особа зазнала у зв'язку зі знищенням або пошкодженням речі, 
а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного 



права (реальні збитки); 2) доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин, 
якби її право не було порушене (упущена вигода) (ст. 22 Цивільного кодексу України). 

Методика розрахунку збитків набагато більше містить аспектів та вихідних даних, що 
при залученні до такої роботи виключно оцінювачів катастрофічно звузить професійний 
рівень та значущість підсумкового документу - Звіту оцінювача. Цей документ не матиме 
відповідного процесуального статусу доказу при формуванні доказової бази для отримання 
репарацій від російської федерації та у випадку виникнення спорів в національних судах. 

Враховуючи викладене, наполягаємо на негайному втручанні усіх компетентних 
органів – Міністерства юстиції України, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово 
окупованих територій України, Міністерства розвитку громад та територій України для 
недопущення монополізації сфери розрахунку збитків, шляхом прийняття змін та доповнень 
до Постанови Кабінету Міністрів України № 326 в частині доповнення Додатком «Загальні 
засади оцінки збитків, завданих майну та майновим правам внаслідок збройної агресії 
російської федерації», розроблених Фондом державного майна України в запропонованій 
редакції. 

Фахівці ВГО «Союз експертів України» готові долучитись до запропонованого проекту. 

 
 

З повагою та надією на співпрацю, 

Президент 
ВГО «Союз експертів України»     
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