
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Т. в. о. Міністра інфраструктури України
______________ Василь ШКУРАКОВ 
____ _____________ 2022 року 

ПЕРЕЛІК
матеріалів, що додаються до звернення щодо розподілу коштів Фонду 

відновлення зруйнованого майна та інфраструктури для відновлення за 
напрямами, визначеними у підпунктах 1-6 пункту 4 Порядку використання 

коштів з рахунка «Фонд відновлення зруйнованого майна та 
інфраструктури», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 29 липня 2022 р. № 879 (далі – Порядок)

1. Документи права власності:
1.1. належним чином завірені копії правовстановлюючих документів 

на зруйноване майно та інфраструктуру;
1.2. документи, що засвідчують особу власника/балансоутримувача 

зруйнованого майна та інфраструктури.

2. Технічна документація на зруйноване майно та інфраструктуру:
2.1. технічний паспорт на зруйноване майно та інфраструктуру;
2.2. технічна документація на проведення робіт з відновлення 

зруйнованого майна та інфраструктури (вимоги замовника (технічне 
завдання) або проектна документація, дефектний акт) з зазначенням: 
напряму спрямування коштів, строків відновлення, загального обсягу та 
вартості робіт, послуг, а також матеріалів та інших ресурсів, з детальним 
обґрунтуванням та розподілом за періодами.

3. Факт стану майна та інфраструктури до зруйнування:
3.1. документальне підтвердження стану майна та інфраструктури 

(його складових) до зруйнування, у тому числі фото- та/або відео- 
матеріали;

3.2. документ, який підтверджує вартість майна та інфраструктури до 
зруйнування.

4. Інформація про одержувача коштів Фонду:
4.1. свідоцтво про реєстрацію та установчі документи одержувача 

коштів Фонду.

5. Факт зруйнування майна та інфраструктури:
5.1. документ, який засвідчує факт зруйнування майна та 

інфраструктури шкода та збитки яким завдані бойовими діями, 
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терористичними актами, диверсіями, спричиненими військовою агресією 
Російської Федерації проти України;

5.2. документи, складені за результатами огляду чи обстеження 
зруйнованого майна та інфраструктури, зокрема у відповідності до 
постанови Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 «Про 
затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію 
об’єктів будівництва», а також фото- та/або відео- матеріали;

5.3. довідка, що підтверджує відсутність фінансування відновлення 
зруйнованого майна та інфраструктури з інших джерел (бюджетні кошти, 
міжнародна технічна допомога, грантова підтримка, кредитні кошти, 
власні кошти).

* Індивідуальні документи:
*1. за напрямом авіаційного транспорту: свідоцтво про реєстрацію 

аеродрому та сертифікат експлуатанта аеродрому;

*2. за напрямами морського та внутрішнього водного транспорту:
2.1. інформація стосовно заявника:
для фізичних осіб – прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) 

особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків особи, 
серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному 
державному органу і мають відмітку в паспорті);

для юридичних осіб - про організаційно-правову форму, 
найменування юридичної особи, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

контактні дані (контактна особа, номер телефону, адреса 
електронної пошти);

2.2. відомості про зруйноване майно та інфраструктуру (дата та час 
настання події, опис пошкодження, зокрема площа або протяжність 
пошкодженого нерухомого майна), підтверджені правоохоронними 
органами;

*3. за напрямом об’єктів туристичного призначення:
3.1. документи, які підтверджують факт належності зруйнованого 

майна до категорії об’єктів туристичного призначення – готелів, інших 
об’єктів, призначених для надання послуг з розміщення, закладів 
харчування, курортних закладів (зокрема ліцензія на провадження 
медичної практики для санаторно-курортного закладу, висновок державної 
санітарно-епідеміологічної експертизи для закладу харчування, свідоцтво 
про встановлення категорії готелю чи іншому об’єкту, призначених для 
надання послуг з розміщення (проживання));
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3.2. документ, який підтверджує факт наявності/відсутності в об’єкта 
туристичного призначення статусу об’єкта культурної спадщини, пам’ятки 
національного або місцевого значення;

3.3. довідка (в довільній формі) від власника об’єкту щодо 
відсутності факту здійснення контролю за діяльністю об’єкта 
туристичного призначення або його власника у значенні, наведеному у 
статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 
резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України, у 
значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про оборону України» у 
період з 15.04.2014 по день подачі звернення;

3.4. інформаційна довідка про історію діяльності об’єкта 
туристичного призначення та його роль на туристичному ринку України (в 
довільній формі).

Директор Департаменту
економіки та фінансів          Микола ПОЛТОРАЦЬКИЙ 


