
Додаток 1 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 3 розділу II) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ ______________________________ 
___ ____________ 20__ року № ________ 

АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ 

Збитки завдано ____________________________________________________________________ 
                                                        (найменування юридичної особи (постраждалої особи), якій завдано збитків 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                    внаслідок збройної агресії Російської Федерації)

 

внаслідок розкрадання (нестачі, знищення, псування) такого майна: __________________________________ 
                                                                                                                                                                                 (назва майна, його місцезнаходження, площа (для нерухомості),  

________________________________________________________________________________________ 
найменування балансоутримувача майна та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

 

Дата оцінки, встановлена для __________________________________, ___ ________ 20__ року 
                                                                                                          (мета оцінки)

 

На підставі наданих вихідних даних визначено оцінку збитків: 
 

Критерії порівняння Об'єкт оцінки 
Об'єкт порівняння 

1 

Об'єкт порівняння 
2 

Об'єкта 
порівняння n 

Вартість об'єкта 
порівняння, гривень 

х       

Коефіцієнт порівняння 1 х       

Коефіцієнт порівняння 2 х       

Коефіцієнт порівняння n х       

Загальний коефіцієнт 
коригування 

х       

Відкоригована вартість 
об'єкта порівняння 

х       

Розмір збитків 

середньо- 
арифметична вартість 

відкоригованих 
вартостей об'єктів 

порівняння 

х х х 

 

 

_____________________________________ 
(посада оцінювача (членів комісії), що провів (провели) оцінку)

 

_________ 
(підпис)

 

___________________ 
(власне ім'я, прізвище)

 

_____________________________________ 
(посада члена комісії, що провів оцінку)

 

_________ 
(підпис)

 

___________________ 
(власне ім'я, прізвище)

 
____________ 
Примітка. Якщо результатом розрахунку зносу, визначеного шляхом застосування методу строку експлуатації, є величина більше ніж 90 відсотків, 
знос вважається таким, що дорівнює 90 відсоткам. Якщо неможливо застосувати коригування у зв'язку з відсутністю об'єкта оцінки внаслідок 
розкрадання, нестачі, знищення, розмір збитків визначається як середньоарифметична вартість об'єктів порівняння. 
 

  



Додаток 2 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 3 розділу II) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ __________________________________ 

___ ____________ 20__ року № _______ 

АКТ 

оцінки збитків 

Збитки завдано ____________________________________________________________________ 
                                                             (найменування юридичної особи (постраждалої особи), якій завдано збитків

 

___________________________________________________________________________________ 
                                                                         внаслідок збройної агресії Російської Федерації)

 

внаслідок розкрадання (нестачі, знищення, псування) такого майна: __________________________________ 
                                                                                                                                                                               (назва майна, його місцезнаходження, площа (для нерухомості), 

 

_________________________________________________________________________________________ 
                                                                            найменування балансоутримувача майна та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ)

 

Дата оцінки, встановлена для __________________________________, - ___ _________ 20__ року 
                                                                                                       (мета оцінки)

 

На підставі наданих вихідних даних визначено оцінки збитків: 
 

 

Найменування 
майна 

Балансова 
вартість 
майна, 

тис. 
гривень* 

Дата введення індексу 
цін виробників 

промислової продукції за 
галузями промисловості 

або індексу цін на 
будівельно- 

монтажні роботи 

Індекс цін виробників 
промислової продукції 

за галузями 
промисловості або 

індекс цін на 
будівельно- 

монтажні роботи 

Коефіцієнт 
індексації 

Розмір 
збитків 

            

            

            

 

 

_____________________________________ 
(посада оцінювача (членів комісії), що провів (провели) оцінку)

 

_________ 
(підпис)

 

___________________ 
(власне ім'я, прізвище)

 

_____________________________________ 
(посада члена комісії, що провів оцінку)

 

_________ 
(підпис)

 

___________________ 
(власне ім'я, прізвище)

 
____________ 
Примітка. * Якщо відсутні відомості про балансову вартість або якщо така вартість дорівнює нулю на попередню дату оцінки, у графі "Балансова 
вартість майна, тис. гривень" зазначаються відомості про балансову (переоцінену) вартість майна, зменшену на 50 відсотків. 
 

  



Додаток 3 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 4 розділу II) 

ЗВІТ 

про оцінку збитків 

__________________________________ 

Склад експертної групи: 
__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

Строк проведення оцінки: 
__________________________________ 

__________________________________ 

Мета: 
__________________________________ 

__________________________________ 

Опис об'єкта оцінювання: 
__________________________________ 

__________________________________ 

Аналіз достовірності та достатності наявної вхідної інформації для виконання оцінки 
 

 

Назва об'єкта 
Висновки щодо достовірності вхідної 

інформації 
Висновки щодо достатності вхідної 

інформації 

      

      

      

      

 

Характер та ступінь пошкоджень, яких зазнало майно, з посиланням на наявні підтверджуючі матеріали: 
 

Назва об'єкта 

Сплановані результати щодо відновлення 

Використані вихідні 
дані та джерело їх 

отримання 

короткострокове 
відновлення та 

орієнтовна 
вартість робіт 

середньострокове 
відновлення та 

орієнтовна 
вартість робіт 

довгострокове 
відновлення та 

орієнтовна 
вартість робіт 

          

          

 

База оцінки: 

1. Порядок визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії 
Російської Федерації", затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 
березня 2022 року № 326 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 
2022 року № 951) 
__________________________________ 

2.  ... 
__________________________________ 

3. ... 
__________________________________ 

Спеціальні припущення, на які спирався оцінювач під час проведення оцінки: 
1. 
__________________________________ 

2. 
__________________________________ 

Оціночні процедури та методики (рекомендації), які були застосовані під час оцінки: 
1. 
 __________________________________ 

2. 
__________________________________ 

Висновок про вартість: 
 

Назва напрямку 
(сектору) відновлення 

Ступінь 
руйнування 

(%) 

Сплановані результати щодо відновлення 

Вартість 
оцінки 

короткострокове 
відновлення та 

орієнтовна 
вартість робіт 

середньострокове 
відновлення та 

орієнтовна 
вартість робіт 

довгострокове 
відновлення та 

орієнтовна 
вартість робіт 

Система базування 

органів військового 

          

          



управління, 
штабів, 
установ Міноборони 
та Збройних Сил 
України, 
військових частин та 
підрозділів 

  

          

  
  

        

  
  

        

транспортна 
інфраструктура 

          

навчально-
матеріальна база 
(учбові центри, 
полігони, навчально-
тренувальні 
комплекси, мішенево-
імітаційне обладнання 
тощо) 

          

інфраструктура 
зв'язку та 
електронних 
комунікацій 

          

 

 

_____________________________ 
(посада керівника експертної групи)

 

______________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(власне ім'я, прізвище)

 

_____________________________ 
(посада)

 

______________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(власне ім'я, прізвище)

 

_____________________________ 
(посада)

 

______________ 
(підпис)

 

_____________________ 
(власне ім'я, прізвище)

 

"___" ____________ 20__ року 
 

 

  



Додаток 4 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 10 розділу II) 

АКТ 

огляду об'єкта нерухомого військового майна 

___ ____________ 20__ року            __________________________________ 
          (дата складання акта)                                                                                            (місце складання акта) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(гарнізон, квартирно-експлуатаційний орган, місцезнаходження, номер військового містечка, номер об'єкта за генпланом) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

На виконання окремого доручення __________________________________ ______________ від 
_________________ № _____________ щодо огляду будівель (споруд), та іншого нерухомого військового 
майна, яке пошкоджене (зруйноване) внаслідок збройної агресії Російської Федерації, робочою групою у складі: 
_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

за участю представників ________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

отримано документи та проведено огляд ___________________________________________________________ 
                                                                                                                                           (найменування об'єкта)

 

Загальні відомості про об'єкт: 
 

1. Місцезнаходження об'єкта (місто, район, область)   

2. Гарнізон   

3. Номер військового містечка   

4. Номер військової частини   

5. Балансоутримувач   

6. 
Призначення об'єкта: первісне (передбачене проєктною 
документацією на будівництво об'єкта) / станом на час 
проведення обстеження (фактичне використання) 

  

7. 
Клас наслідків за проєктною документацією (за 
наявності) або іншою документацією, наявною у 
замовника із зазначенням джерела інформації 

  

8. Форма власності (за наявності відомостей)   

9. 
Дані про віднесення об'єкта до пам'яток культурної 
спадщини, зона регулювання забудови та історичного 
ареалу 

  

10. 
Чи перебуває об'єкт або його частина в оренді (дані про 
договір, орендаря) 

  

 

Встановлені обставини причин пошкодження об'єкта: 
_____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Основні характеристики об'єкта: 
 

1. Площа забудови, кв. м   

2. 
Орієнтовні розміри у плані, м 

(Охоронна зона згідно з проєктною 
документацією) 

  

3. Орієнтовна висота, м   

4. Поверховість   

5. 

Короткий опис конструктивної системи об'єкта 
(каркасна/стінова тощо) та його основних 
конструктивних елементів (матеріал 
стін/каркасу/тип покрівлі тощо) 

матеріал стін: 
матеріал перекриття: 
матеріал покрівлі: 
матеріал підлоги: 
опалення: 
водопостачання: 
каналізація та водовідведення: 
електропостачання: 
газопостачання: 



6. 
Короткий опис стану об'єкта та пошкоджень (за 
результатами попереднього візуального огляду) 

  

 

Висновок щодо категорії пошкодження об'єкта (об'єкт має незначні пошкодження; об'єкт має значні 
пошкодження; об'єкт зруйнований) _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Інформація щодо об'єкта* 
 

1. Рік зведення об'єкта або початку його експлуатації   

2. 
Інформація щодо наявності проєктної документації на 
будівництва об'єкта 

  

3. 
Інформація щодо наявності містобудівної документації 
на будівництво об'єкта 

  

4. 
Інформація щодо наявності матеріалів інженерних 
вишукувань 

  

5. 
Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації 
(інвентаризаційних справ, технічних паспортів) 

  

6. 

Інформація щодо наявності паспорта об'єкта (за 
результатами обстеження відповідно до статті 39

2
 

Закону України "Про регулювання містобудівної 
діяльності") 

  

7. 
Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, 
реконструкції об'єкта протягом його експлуатації 

  

 

Відомості для визначення вимог до надання звітної документації* 
 

1. Назва звітної документації   

2. Чи планується капітальний ремонт або реконструкція споруди   

3. 
Чи є необхідність складання відомостей дефектів та пошкоджень 
(для I та II категорій) 

  

4. 
Чи є необхідність складання обмірних креслень (для I та II категорій 
в разі капітального ремонту чи реконструкції) 

  

5. 
Чи є необхідність складання схем розташування дефектів та 
пошкоджень 

(для I та II категорій у разі капітального ремонту чи реконструкції) 

  

6. 

Чи є необхідність складання відомостей обсягів робіт (необхідність 
визначення обсягів робіт з відновлення об'єкта у рамках 
капітального ремонту (у тому числі у складі дефектного акта)) або 
реконструкції (для I та II категорій у разі капітального ремонту) 

  

7. 

Чи є необхідність складання паспорта об'єкта (за результатами 
обстеження відповідно до статті 39

2
 Закону України "Про 

регулювання містобудівної діяльності") 
(у разі відсутності даної документації) 

  

8. 
Чи є необхідність розрахунку класу наслідків споруди (у разі 
відсутності даної документації) 

  

 

____________ 

* Заповнювати у разі, якщо об'єкт має значні пошкодження 

Акт складено у 3 примірниках (примірники № 1, № 2 - Міноборони, примірник № 3 - балансоутримувачу). 
Додатки: 
1. Фототаблиця на ____ арк. 
2. Копії документів на ____ арк. 
3. Електронний носій з копіями документів та фотоматеріалів. 
Старший робочої групи: 
____________________________________________________________________ 
                                                              (посада, військове звання, підпис, власне ім'я, прізвище)

 

____________________________________________________________________ 

Члени робочої групи: 
____________________________________________________________________ 
                                                              (посада, військове звання, підпис, власне ім'я, прізвище)

 

____________________________________________________________________ 
                                                              (посада, військове звання, підпис, власне ім'я, прізвище)

 

____________________________________________________________________ 
                                                              (посада, військове звання, підпис, власне ім'я, прізвище)

 



Учасники огляду: 
____________________________________________________________________ 
                                                              (посада, військове звання, підпис, власне ім'я, прізвище)

 

____________________________________________________________________ 
                                                              (посада, військове звання, підпис, власне ім'я, прізвище)

 

____________________________________________________________________ 
                                                              (посада, військове звання, підпис, власне ім'я, прізвище)

 
 

 

  



Додаток 5 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 3 глави 2 розділу III) 

ВІДОМОСТІ 
про безповоротні втрати особового складу Збройних Сил України 

станом на "___" ____________ 202_ року 

1. Бойові безповоротні втрати 

Причини загибелі (смерті) 
Офіцерський 

склад 

Рядовий, 
сержантський і 

старшинський склад 

Разом 

Загинули під час виконання бойових завдань       

Загинули від зброї масового ураження та інших 
видів зброї 

      

Померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва 
під час бойової обстановки, перебування в полоні 
(заручниках) або інтернування незалежно від 
місця смерті 

      

Загинули внаслідок подій і нещасних випадків, 
пов'язаних із виконанням завдань командування в 
ході виконання бойових завдань (аварій літаків, 
автомашин та іншої бойової техніки, катастроф на 
залізниці, вибухів мін, виконання рятувальних 
робіт) 

      

Усього бойових безповоротних втрат       

 

2. Небойові безповоротні втрати 

Причини загибелі (смерті) 
Офіцерський 

склад 

Рядовий, 
сержантський і 

старшинський склад 

Разом 

Померли від захворювання та з інших причин, не 
пов'язаних з участю в бойових діях 

      

Покінчили життя самогубством       

Загинули (померли) від необережного 
поводження зі зброєю, через порушення заходів 
безпеки, внаслідок позастатутних взаємовідносин, 
в аваріях, катастрофах та інших випадках, не 
пов'язаних із виконанням завдань командування 
та бойових завдань 

      

Усього небойових безповоротних втрат       

Загалом безповоротних втрат       

 

 

_______________________________ 
(посада)

 

_________ 
(підпис)

 

___________________ 
(власне ім'я, прізвище)

 
 

 

  



Додаток 6 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації 

(пункт 4 глави 2 розділу III) 

БЛОК-СХЕМА 

визначення людських втрат під час участі в антитерористичній операції, 
заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації 

   
  

Додаток 7 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 4 глави 3 розділу III) 

БЛОК-СХЕМА 

визначення витрат на виплату одноразової грошової допомоги у разі 
загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без 

установлення інвалідності військовослужбовців 

 

  
  



Додаток 8 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 8 глави 4 розділу III) 

БЛОК-СХЕМА 

визначення матеріальних військових втрат та витрат, пов'язаних з 
бойовими діями 

 

  

  



Додаток 9 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 8 глави 4 розділу III) 

БЛОК-СХЕМА 

процесів збору інформації про знищення (пошкодження) об'єктів нерухомого 
військового майна 

   
  



Додаток 10 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 4 глави 5 розділу III) 

БЛОК-СХЕМА 

визначення витрат на утилізацію пошкодженої техніки і боєприпасів 

   
  



Додаток 11 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 5 глави 6 розділу III) 

Приклад розрахунку 

витрат, пов'язаних з розмінуванням очищення районів ведення бойових дій 
(розмінування у зонах бойових дій) 

1. Нетехнічне обстеження 

За результатом аналізу результатів виконання заходів нетехнічного обстеження один розрахунок 
(3 чол.) в середньому обстежує до 240 га території за один робочий день. 

Виходячи з вартості складових, які витрачає один розрахунок, вартість одного робочого дня 
складається з таких витрат: 

середній пробіг автомобіля для перевезення особового складу розрахунку становить 110 км, 
вартість пального - 30,94 грн, середня витрата пального - 16 л / 100 км; 16 × 110 / 100 × 30,94 = 544,6 
грн; 

харчування 90 грн/доба; 90 × 3 = 270 грн; 
проживання 900 грн/доба; 900 × 3 = 2700 грн; 
амортизація (знос) техніки, обладнання та оснащення - 355 грн. 
Внто = 544,6 грн + 270 грн + 2700 грн + 355 грн = 3869,6 грн. 
З урахуванням можливостей розрахунку витрати на нетехнічне обстеження складають від 3869,6 

грн/день, (16,12 грн/га). 

2. Технічне обстеження 

За результатом аналізу результатів виконання заходів технічного обстеження один розрахунок (5 
чол.) в середньому обстежує до 5 га території за один робочий день. 

Виходячи з вартості складових, які витрачає один розрахунок, вартість одного робочого дня 
складається з таких витрат: 

середній пробіг автомобіля для перевезення особового складу розрахунку становить 110 км, 
вартість пального 30,94 грн, середня витрата пального - 16 л / 100 км; 16 × 110 / 100 × 30,94 = 544,6 
грн; 

харчування 90 грн/доба; 90 × 5 = 450 грн; 
проживання 900 грн/доба; 900 × 5 = 4500 грн; 
амортизація (знос) техніки, обладнання та оснащення - 506,94 грн. 
Вто = 544,6 грн + 450 грн + 4500 грн + 506,94 грн = 6001,54 грн. 
З урахуванням можливостей розрахунку витрати на технічне обстеження складають від 6001,54 

грн/день (1200,31 грн/га). 

3. Розмінування 

За результатом аналізу результатів виконання заходів розмінування один розрахунок (5 чол.) в 
середньому обстежує до 1 га території за один робочий день. 

Виходячи з вартості складових, які витрачає один розрахунок, вартість одного робочого дня 
складається з таких витрат: 

середній пробіг автомобіля для перевезення особового складу розрахунку становить 110 км, 
вартість пального 30,94 грн, середня витрата пального - 16 л / 100 км; 16 × 110 / 100 × 30,94 = 544,6 
грн; 

середній пробіг автомобіля для перевезення вибухонебезпечних предметів (далі - ВНП) становить 
110 км, вартість пального 30,64 грн, середня витрата пального 40 л / 100 км - 40 × 110 / 100 × 30,94 = 
1361,36 грн; 

середній пробіг автомобіля для механізації інженерних робіт становить 110 км, вартість пального 
30,64 грн, середня витрата пального 54 л / 100 км, середня витрата палива силової установки 15 л / 
мот. год., тривалість робочого дня для інженерної техніки 5 год. - 54 × 110 / 100 × 30,94 + 15 × 5 × 
30,94 = 4158,34 грн; 

вартість вибухової речовини та засобів ініціювання для знищення ВНП ВР - 1 кг 250 грн + ЗП - 4 шт 
× 26 грн; 

витрати на запасні частини та розхідні матеріали для ремонту техніки 500000 грн / 250 = 2000 грн; 
харчування 90 грн/доба; 90 × 5 = 450 грн; 
проживання 900 грн/доба; 900 × 5 = 4500 грн; 
винагорода за розшук, піднімання, знешкодження та знищення ВНП - 704 грн × 5 = 3520 грн; 
амортизація (знос) техніки, обладнання та оснащення - 1049,47 грн. 



Врозмін = 544,6 грн + 1361,36 грн + 4158,34 грн + (250 грн + 26 грн) + 2000 грн + 450 грн + 4500 грн 
+ 3520 грн + 1049,47 = 17937,77 грн. 

Ураховуючи можливості розрахунку витрати на розмінування складають від 17937,77 грн/день 
(17937,77 грн/га).



Додаток 12 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 6 глави 6 розділу III) 

БЛОК-СХЕМА 

визначення витрат, пов'язаних з розмінуванням зон бойових дій 

   



  



Додаток 13 
до Методики визначення військових втрат, завданих Україні 

 внаслідок збройної агресії Російської Федерації 
(пункт 3 глави 7 розділу III) 

БЛОК-СХЕМА 

розрахунку коштів, стягнутих з Міноборони та інших суб'єктів сектору 
безпеки і оборони на підставі рішень судів України, за втрати, завдані 

протиправними діями Російської Федерації у вигляді терористичних актів, 
диверсій 

   


