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Шановний пане Едуарде!
Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального
розвитку Міністерства розвитку громад та територій України опрацював Ваш
запит на публічну інформацію від 23.03.2020 щодо умов надання пільгових
кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла та повідомляє.
Постановою Кабінету Міністрів України від 29.05.2001 № 584
затверджено Положення про порядок надання пільгових довготермінових
кредитів молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) і придбання житла.
Цим Положенням визначено, що об'єкт кредитування - квартири у
багатоквартирних житлових будинках, індивідуальні житлові будинки та
садиби, які продаються на вторинному ринку, за умови, що такі індивідуальні
та багатоквартирні житлові будинки збудовано не більше ніж 20 чи
реконструйовано не більше ніж 15 років тому, а також індивідуальні житлові
будинки або квартири, які будуються (реконструюються).
Фінансування будівництва (реконструкції) житла здійснюється відповідно
до договору на придбання житла у безготівковій формі за письмовим
розпорядженням регіонального управління Держмолодьжитла банком-агентом
шляхом перерахування коштів з рахунка позичальника або оформлення
відповідних документів про передачу Держмолодьжитлом чи його регіональним
управлінням матеріальних ресурсів позичальнику.
Договір про придбання житла - договір, що укладається між кандидатом і
відчужувачем (продавцем, управителем, замовником, забудовником), а саме:
договір купівлі-продажу житла на вторинному ринку, договір про участь у
фонді фінансування будівництва, договір купівлі-продажу цільових облігацій,
договір про пайову участь в житлово-будівельному кооперативі та інші
договори, укладені з метою забезпечення фінансування будівництва
(реконструкції) житла.
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Разом з тим, починаючи з 2015 року у Державному бюджеті України
видатки за зазначеною програмою не передбачаються.
Фінансування програми пільгового молодіжного кредитування у
поточному році може здійснюватися за рахунок коштів місцевих бюджетів, а
також за рахунок коштів статутного капіталу Держмолодьжитла, порядок
використання яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від
11.05.2011 № 488.
З повагою

Директор Департаменту

Надія БОНДАРЧУК

Ревуцька Анастасія 284 06 96
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