
Ще славетний Михайло
Булгаков зауважував, що

квартирне питання зiпсувало
багатьох. Минуло майже столiт-
тя, а проблема залишається ак-
туальною. Цього року в Українi
розпочалася реалiзацiя нової
Державної програми будiвниц-
тва (придбання) доступного
житла на 2010—2017 роки. З
держбюджету видiлено 100 млн
грн для надання допомоги моло-
дим сiм’ям, якi потребують по-
лiпшення житлових умов. Пе-
редбачається, що до кiнця року
буде направлено ще 231 млн грн.

«УК» пропонує читачам найцi-
кавiшi запитання i вiдповiдi, оз-
вученi пiд час прямої лiнiї з гос-
тем редакцiї — головою правлiн-
ня Державного фонду сприяння
молодiжному житловому будiв-
ництву України Леонiдом Рису-
хiним.

Чи стане доступним
«Доступне житло»?

Леонiде Iвановичу, вiдсотко-
вi ставки за iпотечними креди-
тами є непiдйомними для пере-
сiчних українцiв. Чи стануть
кредити доступнiшими з вве-
денням програми «Доступне
житло»?
— На мiй погляд, програма дос-
тупного житла має бути допов-
нена роздiлом iпотечного креди-
тування, оскiльки в постановi
Кабiнету Мiнiстрiв № 140 вiд 11
лютого 2009 р. записано, що
«державна допомога надається у
виглядi державної субсидiї та /
або пiльгового iпотечного креди-
ту». Наразi Держфонд сприяння
молодiжному житловому будiв-
ництву вiдпрацьовує з банками
механiзми, якi б дали змогу кре-
дитувати 40% вартостi житла
вже цього року. Незабаром ми
оголосимо список державних та
комерцiйних банкiв, що працю-
ватимуть з державними програ-
мами iз житлового будiвництва.
З 2011 р., якщо будуть пiдтрима-
нi нашi пропозицiї з залучення
коштiв пiд державнi гарантiї,
можна буде говорити про зде-
шевлення кредитiв на «Доступ-
не житло», щоб ефективна кре-
дитна ставка не перевищувала
12—14% рiчних, тодi як сьогоднi
вона складає 23—25%.

Якi переваги програми дос-
тупного житла перед програ-
мою пiдтримки молодiжного
кредитування?
— Програма доступного житла
розпочата 2010 р. i є бiльш ком-
плексною порiвняно з програ-
мою пiдтримки молодiжного
житлового будiвництва (креди-
тування), яка стане її складовою.
Плюсом програми доступного
житла є вiдсутнiсть обмежень за
вiком. Якщо програма пiльгового
кредитування передбачає по-
вернення коштiв упродовж 30
рокiв, то «Доступне житло» — це
надання безповоротної 30% дер-
жавної субсидiї. Це, безумовно,
перевага. Крiм того, програма
доступного житла пропонує зде-
шевлення не тiльки за рахунок
субсидiй держави, а й за участi

органiв мiсцевого самоврядуван-
ня — видiлення ними земельних
дiлянок пiд будiвництво. Є дору-
чення уряду про реєстрацiю
землi пiд доступне житло. За да-
ними Мiнрегiонбуду, майже 600
дiлянок зареєстровано по кож-
нiй областi. Вони видiляються
без аукцiону та iнших
обмежень. По-друге,
на житло, яке буду-
ватиметься на цiй
земельнiй дiлянцi,
не поширюються
будь-якi вiдраху-
вання, якi
встанов-
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розвиток iнфраструктури, соцi-
альної сфери, забезпечення
працiвникiв житлом експлуата-
цiйних служб тощо. I третє: цi
майданчики повиннi бути забез-
печенi зовнiшнiми iнженерними
мережами (проведення газу, во-
ди, електроенергiї), дорожньою
iнфраструктурою. Тобто на вар-
тiсть квадратного метра не по-
винна лягати вартiсть їх споруд-
ження. Передбачається (при-
наймнi, такi плани є у Мiнрегiон-
буду), що вже наступного року в
областi видiлятимуться цiльовi
субвенцiї для облаштування цих
земельних дiлянок.

Житло, отримане завдяки
програмi «Доступне житло»,
стане приватною власнiстю лю-
дей?
— Так, звичайно. Незалежно вiд
того, де громадянин взяв кошти
на квартиру або будинок (кре-
дит або субсидiя).

Гiркий присмак 
квартирного питання

Ольга СТЕЛЬМАЩУК, 
м. Київ

— Скажiть, будь ласка, якi ви-
моги висуває Фонд перед тими,

хто має намiр отримати кредит
за програмою пiдтримки моло-
дiжного житлового будiвниц-
тва?
— Умови отримання кредиту
такi: якщо ви молода сiм’я, ви
повиннi стояти в черзi на отри-
мання житла в однiй з район-
них адмiнiстрацiй Києва i мати
вiк не бiльше 35 р., роботу i до-
ходи, щоб бути платоспромож-
ним для розрахунку за наданий
кредит. При пiльговому креди-
туваннi перший внесок
становить 3% вiд вартостi жит-
ла, потiм йде оплата 94% креди-
ту, а 3% — по закiнченнi будiв-
ництва. Термiн кредитування
30 рокiв, кредитна ставка — 3%
рiчних. Якщо в сiм’ї є дитина,
держава звiльняє вiд сплати
вiдсоткової рiчної ставки, при
наявностi двох дiтей — вiд

сплати 25% кредиту, трьох i
бiльше дiтей — сiм’я сплачує
лише 50% кредиту. Детальнiше
про умови отримання кредиту
можна дiзнатися на офiцiйному
сайтi Фонду http://molod-
kredit.gov.ua.
— А якщо в мене чотирирiчна
донька?
— Для вас дiятимуть вiдповiднi
преференцiї при визначеннi
права на отримання кредиту. Є
рейтинг, який публiкується на
сайтi Фонду. В ньому всi, хто
хотiв би отримати такий кре-
дит, шикуються залежно вiд
нарахованих коефiцiєнтiв (часу
перебування молодої родини на
квартирнiй черзi, кiлькостi дi-
тей, особистих досягнень роди-
ни: наявностi в нiй молодих
учених, спортсменiв тощо).

Тетяна СОХНАЦЬКА, 
м. Луганськ

Мене цiкавить програма «Дос-
тупне житло». Якi документи
потрiбнi, чи велика черга?
— Ви повиннi зареєструватися
як така, що потребує покращен-
ня житлових умов, тобто стояти
на черзi в одному з населених
пунктiв Луганської областi. По-
друге, у вас повиннi бути власнi

ресурси для оплати 70% вартос-
тi квартири.
— Тобто для вас квартирний
облiк обов’язковий? А якщо я
хочу вкласти грошi i отримати
через якийсь час квартиру? Це
можливо?
— Мабуть, так, тiльки без учас-
тi держави. Вона надає допомо-
гу тим, хто потребує покращен-
ня житлових умов згiдно з чин-
ним законодавством.
— Якi параметри враховують
при розрахунку нормативної
площi?
— Державна допомога надаєть-
ся людинi виходячи з норматив-
ної площi 21 кв. м на людину
плюс 10,5 кв. м. на сiм’ю. Тобто,
якщо сiм’я складається з трьох
осiб — це 73,5 кв м. Для Луган-
ська нормативна вартiсть 1
квадратного метра — це 4 290

грн. Таким чи-
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допомоги. Iншi кошти за квар-
тиру вiд повної вартостi житла
вам слiд внести самостiйно.

Лариса ОЛЕКСАНДРОВА, 
м.  Макiївка Донецької облас-

тi
— Мiй племiнник п’ять рокiв
стояв у черзi на кредит i бук-
вально тиждень тому йому ви-
повнилося 35 рокiв. Виходить,
що вiн випадає з черги ?
— Панi Ларисо, по-перше, ваш
племiнник не стояв у черзi п’ять
рокiв, а був зареєстрований
протягом цього перiоду. По-
друге, йому в системi коефiцi-
єнтiв, згiдно з якою визначаєть-
ся мiсце в списку, додаються
додатково бали, i ця норма дiє
до досягнення 36 рокiв. Тобто
йому зараз потрiбно перевiри-
ти, наскiльки вiн просунувся в
цьому рейтингу на право отри-
мання кредиту.
— Тож надiя є ? Дякую вам.

Свiтлана ВЛАСОВА, 
м. Марганець 
Днiпропетровської областi

— Скажiть, будь ласка, чи мо-
же моя дочка, якiй зараз 25 ро-
кiв, отримати молодiжний кре-
дит для придбання житла, вра-
ховуючи те, що вона була спiв-

власницею в приватизацiї
квартири?
— Так. Але для цього вона має
бути зареєстрована як така, що
потребує полiпшення житлових
умов. Тобто стояти на черзi в ор-
ганах мiсцевого самоврядуван-
ня. Якщо нi, то це буде вiдтермi-
новано в часi, тому що переваги
при отриманнi пiльгових довго-
термiнових державних кредитiв
надаються насамперед тим, хто
тривалий час стоїть на черзi, має
дiтей тощо.

Про педагогiв 
замовте слово...

Анатолiй БЛИЗНЮК, 
методист управлiння 
освiти i науки Сумської 
облдержадмiнiстрацiї 

— Чи передбаченi пiльги для
отримання кредиту випускни-
кам педагогiчних ВНЗ, якi по
закiнченнi навчання їдуть пра-
цювати в сiльську мiсцевiсть?
Бiльшiсть iз них змушенi тули-
тися в хатинках бабусь...
— Серед критерiїв, за якими на-
дається мiсце в рейтингу, є до-
датковi бали для молодих спецi-
алiстiв, якi їдуть працювати за
направленням, в тому числi i в
сiльську мiсцевiсть.

Леонiде Iвановичу, з 2007 р.
Фонд впровадив пiлотний iнно-
вацiйний проект iз пiльгового
кредитування педагогiчних та
науково-педагогiчних працiв-
никiв на будiвництво та

придбання житла. Чи задо-
воленi ви його результа-

тами? Чи є плани в рам-
ках цього проекту?

— Ситуацiя двознач-
на. Зрозумiло, задоволенi тим,
що такий проект вiдбувся i пока-
зав, що є потреба в цiй програмi.
Але не можна бути задоволеним
тим, що програма пiсля двох ро-
кiв iснування була згорнута.
Цього року ми вiдновили спiв-
працю з Мiнiстерством освiти i
передбачаємо з державного
бюджету отримати майже 4 млн
грн на її реалiзацiю. Це вельми
мала цифра, але позитивно те,
що програма вiдновлена.

Регiональний зрiз 
молодiжного 
будiвництва

Iнна АВЕРЬЯНОВА, 
м. Луганськ

— У Луганську 24 вересня був
пiдписаний тристороннiй мемо-
рандум про спiвпрацю мiж Дер-
жавним фондом сприяння мо-
лодiжному будiвництву,
облдержадмiнiстрацiєю та об-
лрадою. Якi напрями роботи
заплановано?
— З програми молодiжного бу-
дiвництва Луганська область се-
ред лiдерiв в Українi. Факт пiд-
писання меморандуму свiдчить
про прагнення мiсцевої влади
посилювати спiвпрацю з Фон-
дом. На 2010 р. в Луганськiй об-
ластi передбачено 10,5 млн грн, у
Львiвськiй — приблизно 8 млн,
Миколаївськiй — до 7 млн грн,
(цi областi найактивнiшi в реалi-
зацiї програми). Пiдписання ме-
морандуму важливе, бо якщо
про програму пiдтримки моло-
дiжного будiвництва знають, то
програма доступного житла пот-
ребує бiльш значної уваги з боку
органiв мiсцевого самоврядуван-
ня. Саме вони повиннi предста-
вити кандидатiв на отримання
держдопомоги, i ми розраховує-
мо на пiдтримку Луганської
облдержадмiнiстрацiї.

УК

УК

УК

УК

8 www.ukurier.gov.ua
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ПРЯМА ЛIНIЯ «УК»

Голова правлiння Державного 
фонду сприяння молодiжному 

житловому будiвництву України 
Леонiд РИСУХIН

«Плюсом програми «Доступного житла» 
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Микола СИМОКА, 
Чернiгiвська область

— Нашiй районнiй лiкарнi
вкрай потрiбнi молодi фахiвцi.
Головна причина нестачi кадрiв
— вiдсутнiсть житла. Коли
програма молодiжного житло-
вого будiвництва дiйде до по-
лiської глибинки?
— У Чернiгiвськiй областi дiє
програма «Власний дiм», яка
кредитує iндивiдуальних сiль-
ських забудовникiв. В її рамках
практикується надання кредиту
молодiй сiм’ї лiкарiв чи педаго-
гiв, тобто працiвникам бюджет-
ної сфери, якi необхiднi цiй гро-
мадi. Гарантiї з виплати креди-
тiв бере на себе районна влада.
Створено цiкаву схему: щоб оп-
латити житло, в бюджетi кошти
можна видiляти не вiдразу, а
протягом 20 рокiв допомагати
людинi повертати кредит, що є
невеликим навантаженням на
бюджет.

Максим ГУДАК, 
м. Ужгород

— Чи реально простiй сiм’ї в
Ужгородi наступного року от-
римати метри у власнiсть?
— За програмою пiльгового мо-
лодiжного кредитування саме в
Ужгородi у жовтнi цього року
здано в експлуатацiю будинок

на 15 квартир. Триває будiвниц-
тво другої черги. На мiй погляд,
уряд дав позитивний сигнал мо-
лодiжному середовищу, коли
передбачив у цьому роцi 40 млн
грн на кредитування. Наступно-
го року Фонд пропонуватиме
видiлити з державного бюджету
не менше 200 млн грн для надан-
ня пiльгових кредитiв молодим
сiм’ям i право випустити облiга-
цiї на суму 500 млн грн пiд дер-
жгарантiї. Це б дало змогу за-
безпечити житлом майже 2,7
тис. молодих сiмей, створити ро-
бочi мiсця майже 3,5 тис. працiв-
никiв будiвельної галузi та от-
римати кошти для надання кре-
дитiв пiд 12-14% рiчних. Залу-
чення недержавних коштiв по-
винно бути одним з прiоритетiв
у вирiшеннi питання збiльшен-
ня iнвестицiй у програму пiльго-
вого молодiжного кредитування.

Iван ТЕСЛЕНКО, 
Полтавська область

— Якi державнi програми забез-
печення громадян та молодi дос-
тупним житлом є в Полтавськiй
областi?
— Це програми забезпечення
молодi житлом i доступного жит-
ла. За програмою доступного
житла, реалiзацiя якої нещодав-
но розпочата Фондом, є три

об’єкти, якi вiдiбранi мiжвiдом-
чою комiсiєю. На сьогоднi 8 об-
ластей пiдписали меморандум з
нами про взаємодiю щодо втiлен-
ня цiєї програми. Серед них Пол-
тавська, Львiвська, Одеська, За-
карпатська областi, Крим. Пла-
нуємо протягом жовтня пiдписа-
ти меморандуми з iншими облас-
тями. До речi, цiкавий досвiд є в
Запорiжжi.

Розкажiть, будь ласка, про
цей досвiд.
— У цiй областi є «Запорiзький
залiзорудний комбiнат», який
має кiлька об’єктiв незаверше-
ного будiвництва. Пiдприємство,
як i бiльшiсть виробничих кор-
порацiй, вiдчуває проблему з
технiчними кадрами. Запорiзьке
регiональне управлiння Фонду
запропонувало керiвництву
комбiната спiльно завершити
будiвництво житлових об’єктiв.
Фонд надав 50 кредитiв, i комбi-
нат видiлив кошти для кредиту-
вання 20-ти своїх працiвникiв.
Тобто, це не бюджетнi, не дер-
жавнi, i навiть не мiсцевi кошти,
а грошi корпорацiї. Подiбно до
того, як повертається кредит в
бюджет, повертається кредит у
корпорацiю. При цьому, деяким
сумлiнним працiвникам власни-
ки пiдприємства мають намiр
«пробачити» кредит. Цей досвiд
ми презентували профспiлкам.
Сподiваюся, що через систему
колективних договорiв вони ро-
зiв’ють цю тему. А це додатко-
вий ресурс для забезпечення
житлом в Українi.

«Сито» 
для забудовникiв 
та забудов

Олена БАЗАЛIЙ, 
м. Днiпропетровськ

— Скажiть, будь ласка, а за
яким принципом ви добираєте
об’єкти для будiвництва житла
i чи є гарантiї, що через певний
час будинок, зведений за дер-
жавною програмою в основно-
му приватними фiрмами, не
дасть трiщину або не зава-
литься?
— Якщо приватнi фiрми або ко-
лективнi пiдприємства у виглядi

господарських товариств мають
намiр отримати клiєнтiв, якi ви-
рiшили скористатися держав-
ною допомогою, вони подають
вiдповiдну заявку до Мiнрегiон-
буду, де створена мiжвiдомча
комiсiя вiдбиратиме цi заявки.
Нинi у 22 областях України на-
раховується майже 100 таких
об’єктiв. Клiєнти обирають жит-
ло залежно вiд вартостi квад-
ратного метра, що пропонує за-
будовник, — хтось обирає май-
бутнє помешкання на околицi,
хтось у центрi. Коли набираєть-
ся критична маса людей, яка хо-
тiла б на цьому об’єктi отримати
житло та їх «вкладiв» достатньо
для введення будинку в експлу-
атацiю, Фонд запускає програ-
му, укладає договори i працює
вiдповiдно до встановленої про-
цедури.
— Якi критерiї для оцiнки
об’єктiв забудови та забудовни-
кiв?
— Вiдбiр потенцiйних об’єктiв
дуже жорсткий. Це велике «си-
то» називається мiжвiдомча ко-
мiсiя при Мiнрегiонбудi, яка от-
римує документи не напряму вiд
забудовника, а через обласнi
державнi адмiнiстрацiї. Об’єкти
перевiряються на предмет висо-
кого ступеня готовностi, наяв-
ностi лiцензiї та дозволу на бу-
дiвництво, вiдповiдної квалiфi-
кацiї кадрiв у цих будiвельних
органiзацiях, вiдповiдностi бу-
динку нормативам. У цьому ви-
падку беремо на себе вiдповi-
дальнiсть, коли пропонуємо лю-
дям цi об’єкти. I гарантуємо, що
вони «чистi». Кошти, якi видiля-
ються бюджетом на кредити i

субсидiї 2010 р. спрямовуються
насамперед на об’єкти з високим
ступенем готовностi, аби швид-
ше ввести їх в експлуатацiю, ос-
кiльки дуже багато замороже-
них об’єктiв.

Ангелiна ВЛАСЕНКО, 
м. Київ

— Леонiде Iвановичу, в 90-тi
роки траплялося багато випад-
кiв шахрайства при кредиту-
ваннi молодих сiмей. Наскiльки
прозора ваша система? Дякую.
— Програма «Доступне житло»
є прозорою, тому що забудовник
для об’єкта, на який спрямову-
ються кошти на придбання жит-
ла, прискiпливо вивчається рiз-
ними iнстанцiями. Ми вивчаємо
фiнансово-економiчний стан
компанiй, баланси пiдприємства
за попереднi пiвроку, чи не є цей
об’єкт обтяжений якимись зо-
бов’язаннями або знаходиться у
заставi i таке iнше. Чи вiльнi
квартири? А потiм беремо на се-
бе зобов’язання. Вiдкривається
рахунок у банку, на який той,
хто бажає отримати державну
допомогу, направляє свої 70%
вартостi. Направляємо 30% вар-
тостi нормативної, згiдно з дого-
вором. I потiм з цього рахунку за
фактом виконаних робiт фiнан-
суємо забудовника i вiдповiдно
контролюємо графiк будiвниц-
тва. До контролю графiка будiв-
ництва залученi, за рекоменда-
цiєю Мiнрегiонбуду, вiдповiднi
фахiвцi, зареєстрованi в гiльдiї
працiвникiв технiчного нагляду.
Тобто контроль дуже прискiп-
ливий, i я думаю, тут якихось
негараздiв не буде.

УК

Пряму лiнiю пiдготували i провели 
Aнна ШИКAНOВA, Вiкторiя КОВАЛЬОВА,

«Урядовий кур’єр»

Íàéìåíóâàííÿ ðåãiîíó Ãðàíè÷íà âàðòiñòü 1 êâ. ì 
çàãàëüíî¿ ïëîùi æèòëà, ãðí

Àâòîíîìíà Ðåñïóáëiêà Êðèì 5148
Îáëàñòü:
Âiííèöüêà 4290
Âîëèíñüêà 4290
Äíiïðîïåòðîâñüêà 5148
Äîíåöüêà 5148
Æèòîìèðñüêà 4290
Çàêàðïàòñüêà 4290
Çàïîðiçüêà 4290
Iâàíî-Ôðàíêiâñüêà 4290
Êè¿âñüêà 6435
Êiðîâîãðàäñüêà 4290
Ëóãàíñüêà 4290
Ëüâiâñüêà 5148
Ìèêîëà¿âñüêà 4290
Îäåñüêà 5148
Ïîëòàâñüêà 4290
Ðiâíåíñüêà 4290
Ñóìñüêà 4290
Òåðíîïiëüñüêà 4290
Õàðêiâñüêà 5148
Õåðñîíñüêà 4290
Õìåëüíèöüêà 4290
×åðêàñüêà 4290
×åðíiâåöüêà 4290
×åðíiãiâñüêà 4290
ì. Êè¿â 7990
ì. Ñåâàñòîïîëü 5148

Джерело: Державний фонд сприяння молодiжному житловому
будiвництву України

НАЙДОРОЖЧЕ ЖИТЛО В СТОЛИЦI

є вiдсутнiсть обмежень за вiком»

Ìîëîäi ñiì’¿ ÷åêàþòü íîâîñiëëÿ

ПРЯМА ЛIНIЯ «УК»

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ ДЕРЖАВНОЇ ПIДТРИМКИ
Ñiì’ÿ ó ñêëàäi òðüîõ îñiá iíâåñòóº â áóäiâíèöòâî êâàðòèðè â Êè¿âñüêié îá-

ëàñòi çàãàëüíîþ ïëîùåþ 74 êâ. ìåòðè. Âàðòiñòü 1 êâ. ì çà öiíîþ çàáóäîâíè-
êà 7116 ãðí. Çàãàëüíà âàðòiñòü êâàðòèðè çà öiíîþ çàáóäîâíèêà ñòàíîâèòü
526 584 ãðí (74 êâ. ì Õ 7116 ãðí), íîðìàòèâíà ïëîùà ñòàíîâèòü 73,5 êâ. ì
+10,5 êâ. ì), ðîçìið äåðæàâíî¿ ïiäòðèìêè — 141 891 ãðí (73,5 êâ. ì Õ 6435
ãðí Õ 30%). Ðîçìið âíåñêó çà ðàõóíîê âëàñíèõ êîøòiâ ïîçè÷àëüíèêà ñòàíî-
âèòü 384 693 ãðí.

НЕОБХIДНI ДОКУМЕНТИ ДЛЯ УЧАСТI В ПРОГРАМI 
«ДОСТУПНЕ ЖИТЛО»:

● çàÿâà ïðî íàäàííÿ äåðæàâíî¿ ïiäòðèìêè
● äîâiäêà ïðî ïåðåáóâàííÿ íà êâàðòèðíîìó îáëiêó ãðîìàäÿíèíà, 
ùî ïîòðåáóº ïîëiïøåííÿ æèòëîâèõ óìîâ (îðèãiíàë)
● ïàñïîðòíi äàíi ïîâíîëiòíiõ ÷ëåíiâ ñiì’¿ (êîïi¿ ñòîðiíîê 1,2 òà ðåºñòðàöiÿ)
● ñâiäîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ äèòèíè (äiòåé) — îðèãiíàë òà êîïiÿ
● äîâiäêà ïðî ïðèñâîºííÿ iäåíòèôiêàöiéíîãî íîìåðà (îðèãiíàë òà êîïiÿ)
● äîâiäêà ç ìiñöÿ ðîáîòè ïðî çàéìàíó ïîñàäó ç çàçíà÷åííÿì òåðìiíó
ðîáîòè íà ïîñàäi
● äîâiäêà ç ìiñöÿ ðîáîòè äîðîñëèõ ÷ëåíiâ ñiì’¿ çà ôîðìîþ ¹ 3 
ïðî âñòàíîâëåííÿ ðîçìiðó äîõîäó çà îñòàííi øiñòü ìiñÿöiâ ç ïîìiòêîþ
«çàòðèìêè ó âèïëàòi çàðîáiòíî¿ ïëàòè çà îñòàííi øiñòü ìiñÿöiâ âiäñóòíi»
● äîâiäêà ïðî ñêëàä ñiì’¿ (ô. 3 ÆÅÊ) àáî âèòÿã ç äîìîâî¿ êíèãè (îðèãiíàë).

ДОВIДКА «УК»

Äåðæàâíèé ôîíä ñïðèÿííÿ ìîëîäiæíîìó æèòëîâîìó áóäiâíèöòâó (Ôîíä) º
äåðæàâíîþ ñïåöiàëiçîâàíîþ óñòàíîâîþ, ïiäïîðÿäêîâàíîþ Êàáiíåòó Ìiíiñòðiâ
Óêðà¿íè. Óñòàíîâà óòâîðåíà ç ìåòîþ ñïðèÿííÿ ïðîâåäåííÿ äåðæàâíî¿ æèò-
ëîâî¿ ïîëiòèêè. Ç 1998 ïî 2009 ðð. Ôîíäîì íàäàíî 9771 ïiëüãîâèé äîâãîòåð-
ìiíîâèé êðåäèò íà áóäiâíèöòâî òà ïðèäáàííÿ æèòëà ç äåðæàâíîãî òà ìiñöå-
âèõ áþäæåòiâ ðiçíèõ ðiâíiâ íà çàãàëüíó ñóìó áëèçüêî 1,05 ìëðä ãðí. Çà öåé
ïåðiîä çáóäîâàíî áiëüø ÿê 7 òèñ. êâàðòèð.

Ô
îò

î 
O

ëå
êñ

àí
äð

à 
Ë

Å
Ï

Å
Ò

Ó
Õ

È




