
Інфографіку створено командою проєкту «Підтримка людей з інвалідністю, осіб старшого віку та їхніх сімей, які потребують допомоги в Україні», який реалізується 
ГС ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» у співпраці з ГО «Про.УД|Універсальний дизайн» та ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень» за сприяння ПРООН у межах Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Алгоритм дій для подання 
інформаційного повідомлення 
онлайн:

установіть мобільний застосунок «Дія» або створіть 
особистий електронний кабінет користувача на Порталі «Дія»

пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію

заповніть інформаційне повідомлення

перевірте інформаційне повідомлення та відправте його. 
Автоматично через Портал «Дія» надійде повідомлення про 
реєстрацію поданого інформаційного повідомлення

Алгоритм дій для подання 
інформаційного повідомлення 
через ЦНАП2 або нотаріуса:

зверніться до ЦНАПу або до нотаріуса

пред’явіть:
 для фізичних осіб: паспорт або реєстраційний номер 

облікової картки платника податків особи (за наявності), 
унікальний номер запису в Єдиному державному 
демографічному реєстрі (за наявності)

 для юридичних осіб – ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ

надайте:
 свої контактні дані (номер телефону, адреса електронної 

пошти), за якими надійде номер інформаційного 
повідомлення про пошкоджене майно

 відомості про чисельність осіб, які проживали 
в нерухомому майні (для житлового фонду)

 відомості про пошкодження або знищення нерухомого майна 
(дата та орієнтовний час настання події, опис пошкодження, 
зокрема площа або протяжність пошкодженого нерухомого 
майна, фото-, відеофіксація (за наявності)

отримайте роздруковане зареєстроване інформаційне 
повідомлення

ЯК ПОДАТИ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПОШКОДЖЕНЕ ТА ЗНИЩЕНЕ НЕРУХОМЕ МАЙНО 
ВНАСЛІДОК ВІЙСЬКОВОЇ АГРЕСІЇ РФ1

Види майна, про пошкодження/знищення якого подається 
повідомлення: повністю знищені або частково пошкоджені 
житлові будинки, квартири та житлові приміщення:
• із 19 лютого 2014 р. до 24 лютого 2022 р.;
• із 24 лютого 2022 р.

Хто може подати 
повідомлення:

Фізична особа, яка є:
а) власником нерухомого майна
б) замовником будівництва щодо об’єкту будівництва
в) членом житлово-будівельного (житлового) 

кооперативу, який викупив квартиру, 
інше житлове приміщення кооперативу, 
але не оформив право власності на нього

г) особою, яка здійснила інвестування 
та фінансування будівництва об’єкту, щодо якого 
отримано право на виконання будівельних робіт 
(зокрема прийнятий в експлуатацію об’єкт, щодо 
якого не оформлено право власності)

д) спадкоємцем перелічених вище осіб

Представник юридичної особи, яка є:
а) власником (балансоутримувачем) відповідного 

нерухомого майна або замовником будівництва 
щодо об’єкту будівництва, або за якими таке 
майно (об’єкти будівництва) закріплено на праві 
господарського відання чи праві оперативного 
управління

б) особою, яка здійснила інвестування 
та фінансування будівництва об’єкту, щодо якого 
отримано право на виконання будівельних робіт 
(зокрема прийнятий в експлуатацію об’єкт, щодо 
якого не оформлено право власності)

в) об’єднанням співвласників багатоквартирного 
будинку, управителем багатоквартирного будинку, 
житлово-будівельним (житловим) кооперативом, 
який здійснює утримання відповідним будинком

г) спадкоємцем перелічених вище осіб
д) правонаступником перелічених вище осіб

Способи подання 
інформаційного 
повідомлення:

Онлайн:

 через мобільний застосунок «Дія»
 через Портал «Дія» (diia.gov.ua)

Офлайн:

 через адміністратора центру надання 
адміністративних послуг (ЦНАП)

 через нотаріуса

ВАЖЛИВО! 
Подання інформаційного повідомлення 
здійснюється незалежно від місця 
проживання/перебування фізичної особи 
або місцезнаходження юридичної особи.

ЗВЕРТАЄМО УВАГУ! 
Відомості про нерухоме майно отримуються/
підтверджуються з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно (за наявності).
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