
Відділ  містобудування та  архітектури районної  державної  адміністрації
(м. Чугуїв, вул. Героїв Чорнобильців, 1-а, тел. 2-35-38)

Видача клопотань
щодо довгострокових кредитів на спорудження, добудову, реконструкцію,

придбання індивідуального житла, спорудження інженерних мереж та
підключення їх до існуючих комунікацій

Надання  довгострокових  кредитів  індивідуальним  забудовникам  на
спорудження нового житлового будинку, реконструкцію житлового будинку або
добудову незавершеного будівництвом житла,  придбання житла,  спорудження
інженерних  мереж  та  підключення  їх  до  існуючих  комунікацій  у  сільській
місцевості  здійснюється комунальним підприємством «Харківський обласний
фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» (далі — Фонд)
згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 05.10.1998 № 1957 «Про
затвердження  Правил  надання  довгострокових  кредитів  індивідуальним
забудовникам житла на селі».

Умови та терміни 
надання кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть
бути  громадяни  України,  які  постійно  проживають  (або  переселилися  для
постійного проживання), будують об’єкти кредитування в сільській місцевості і
працюють в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах
та організаціях сільського господарства, в особистих селянських господарствах,
інших господарських формуваннях,  що функціонують у сільській місцевості,
соціальній сфері села, а також на підприємствах, в установах та організаціях
переробних і обслуговуючих галузей агропромислового комплексу, навчальних
закладах,  закладах  культури  та  охорони  здоров’я,  розташованих  у  межах
району, а також особи, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20 частини першої
статті  6 та абзацу  четвертого  пункту  1  статті  10 Закону України  “Про статус
ветеранів  війни,  гарантії  їх  соціального  захисту”,  та  громадяни  України,  які
перебувають  на  обліку  внутрішньо  переміщених  осіб  (далі  -  індивідуальні
забудовники). 

Індивідуальні  сільські  забудовники  користуються  державним пільговим
кредитом за умови їх проживання (або переселення для постійного проживання)
у сільській місцевості в межах сіл і селищ, а також за межами сіл і селищ у
відокремлених  фермерських  садибах  та  підтвердження  ними  своєї
платоспроможності. 

У  першочерговому  порядку  кредит  надається  індивідуальним
забудовникам  для  завершення  раніше  розпочатого  будівництва  та  молодим
спеціалістам.

Право  одержання  кредиту  надається  індивідуальному  забудовникові
тільки один раз. 

Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а
молодим сім'ям (подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35
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років) або неповним сім'ям (мати (батько) віком до 35 років) - до 30 років, з
внесенням за користування ним плати у розмірі 3% річних. 

Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених
та/або таких, що перебувають під його опікою/піклуванням), звільняється від
сплати відсотків за користування пільговим кредитом протягом дії кредитного
договору починаючи з дати подання копії  підтвердних документів (свідоцтва
про  народження  дітей,  документів  про  усиновлення,  встановлення  опіки  чи
піклування). 

Сума  кредиту  визначається  Фондом  з  урахуванням  рівня
платоспроможності  позичальника  і  не  може  перевищувати  кошторисної
вартості об’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 300 тис.
гривень  для  спорудження  нового  житлового  будинку,  150  тис.  гривень  для
реконструкції  житлового  будинку  або  добудови  незавершеного  будівництвом
житла,  200  тис.  гривень  для  придбання  житла  та  50  тис.  гривень  для
спорудження інженерних мереж та підключення їх до існуючих комунікацій. 

Позичальники  надають  представникам  Фонду можливість
безперешкодного  огляду  об’єктів  кредитування  і  проведення  перевірки
документів,  які  підтверджують  фактичні  витрати  та  цільове  використання
кредиту, про що складається відповідний акт. 

Порядок
оформлення і видачі кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

Для оформлення довгострокового кредиту забудовник повинен надати до
комунального  підприємства  «Харківський  обласний  фонд  підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі» такі документи:
1)  заяву  на  ім'я  керівника  КП  «Харківський  обласний  фонд  підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі» про надання кредиту;
2) клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;
3) паспорт громадянина України;
4) довідку про склад сім'ї;
5) довідку з місця роботи про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані
за  попередні  6  місяців,  та/або  довідку,  видану  органом  місцевого
самоврядування, про ведення особистого селянського господарства;
6) довідку БТІ про наявність (або відсутність) приватного житла;
7)  копію  документа,  що  підтверджує  право  власності  чи  користування
земельною ділянкою (крім випадків придбання житла);
8)  проектно-кошторисну  документацію  або  будівельний  паспорт,  вартість
виготовлення яких може входити за згодою позичальника до суми кредиту (крім
випадків придбання житла);
9)  довідку  про працевлаштування на  підприємстві,  в  установі  та  організації,
зазначених вище;
10) заяву власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про
згоду продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших
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істотних умов договору купівлі-продажу (в разі придбання житла);
11) документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів
19 і  20 частини першої статті 6   та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону
України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі
наявності);
12)  довідку  про  взяття  на  облік  внутрішньо  переміщеної  особи  (у  разі
наявності).

Крім  вищевказаних  документів,  відділ  містобудування  та  архітектури
районної  державної  адміністрації  на  підставі  клопотання  органу  місцевого
самоврядування  готує  та  надає  відповідне  клопотання  щодо  не  заперечення
надання кредиту окремому забудовнику.

Проект  клопотання  про  не  заперечення  надання  кредиту  забудовнику
надається на розгляд голові районної державної адміністрації. Після прийняття
відповідного  рішення  заявнику  надається  клопотання  за  підписом  голови
районної  державної  адміністрації  або  обґрунтований  лист-відмова  (у  разі
невідповідності наданих документів вимогам «Правил надання довгострокових
кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» або виявлення в наданих
документах недостовірної інформації).

Заявник з клопотанням районної державної адміністрації та комплектом
вищезазначених  документів  особисто  звертається  до  комунального
підприємства  «Харківський  обласний  фонд  підтримки  індивідуального
житлового будівництва на селі».

Додаткова інформація
Для  одержання  клопотання  районної  державної  адміністрації  про  не

заперечення надання кредиту забудовник звертається до відділу містобудування
та архітектури районної державної адміністрації.

Прийом  та  видача  документів,  необхідних  для  надання  клопотання,
здійснюється за графіком: вівторок з 8.00 до 17.00 (перерва з 12.00 до 13.00) та
п'ятниця з 8.00 до 12.00.

Інформацію та консультаційну допомогу забудовники можуть отримати за
контактним телефоном: 2-35-38.
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