
УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШ ЕННЯ

Проект

сесія 8 скликання

Про затвердження Правил падання комунальною організацією  
«Обласний фонд сприяння інвестиціям та будівництву»

П І Л Ь Г О В И Х  довгострокових кредитів позичальникам

Відповідно до пункту 20 частини І статті 43 Закону України «Про місневс 
самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 5 жовтня 
1998 року № 1597 «Про затвердження Правил надання довг'острокових кредитів 
індивідуальним забудовникам житла на селі» (із змінами), рішення 20 сесії 
обласної Ради З скликання від 27 березня 2001 року №  360 «Про нову редакцію 
рішення 5 сесії обласної Ради З скликання від 29 квітня 1999 року «Про об’єкти 
комунальної власності», враховуючи висновок постійної комісії обласної Ради з 
питань будівництва, комунального майна, транспорту та розвиїку 
інфраструктури, клопотання комунальної організації «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву», управління спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області з а висновок постійної комісії з пи'гань 
стратегічного розвитку, інвестицій та місцевого самоврядування, обласна Рада 
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Правила надання комунальною організацією «Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових 
кредитів позичальникам в новій редакції (далі - Правила) (додаються).

2. Комунальній організації «Обласний фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву» (О. Паламарчук) забезпечити виконання зазначених 
Правил.

3. Вважати таким, шо втратило чинність рішення 31 сесії обласної Ради 
5 скликання від ЗО червня 2010 року № 1019 «Про затвердження Правил 
надання комунальною організацією «Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву» пільгових довгострокових кредиті]? 
позичальникам».

4. Кон'гроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
обласної Ради з питань стратеї'ічного розвитку, інвестицій та місцевого 
самоврядування (В. Скальський).

Голова обласної Ради В. СОКОЛОВИЙ
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ПРАВИЛА
надання комунальною організацією “Обласний фонд 

сприяння інвестиціям та будівництву” пільгових  
довгострокових кредитів позичальникам

Правила надання комунальною організацією “Обласний фонд сприяння 
інвестиціям та будівництву” пільгових довгострокових кредитів позичальникам, 
розроблені на виконання статутних завдань та забезпечення реалізації програм, з 
урахуванням Указу П резидента України від 27 березня 1998 року № 222 “Про заходи 
щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі”, П останови Кабінету 
М іністрів України від 5 жовтня 1998 року №  1597 «Про затвердження Правил надання 
довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» зі змінами та 
доповненнями.

І. ЗАГАЛ ЬН І П ОЛО Ж ЕН Н Я

1.1. Терміни, що вживаються у цих Правилах, маю ть таке значення: ком унальна  
організація „О бласний  ф онд сп р и ян н я  інвест иціям  т а  будівницт ву*’ (надалі-Ф онд)

- спеціалізована кредитно-фінансова господарська організація, що є об’єктом 
права спільної власності територіальних громад Вінницької області, управління якою 
здійснює Вінницька обласна Рада.

кредит  - сума коштів або матеріальних ресурсів у грош овому виразі, що 
надаються позичальникам за рахунок ресурсів Фонду на:

придбання ж итла (будинків з надвірними підсобними приміщеннями, 
квартир), будівництво, добудову, реконструкцію, модернізацію , технічне 
переоснащення, капітальний ремонт будівель та/або споруд будь-якого призначення, їх 
комплексів або частин, лінійних об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, 
водних об’єктів;

будівництво, добудову та  придбання соціального житла; 
спорудження інженерних мереж та водогонів, їх  підклю чення до існуючих 

комунікацій/мереж;
- будівництво об ’єктів дорож ньої інфраструктури;

впровадження енергоефективних та  енергозберігаю чих технологій, 
виконання заходів щ одо підвищ ення ефективності і зменш ення обсягів використання 
енергетичних ресурсів;

виготовлення технічних паспортів, проектів;
придбання обладнання, техніки, механізмів, устаткування; розвиток 

підприємницької діяльності, сфери охорони здоров’я, освіти, культури, тощо;
кредит ні ресурси  - кошти, передбачені у державному та м ісцевих бюджетах для 

надання кредитів; кошти, які надходять від повернення кредитів та  інвестиції.



кредит ний  договір - договір, укладений відповідно до цих Правил між Фондом та 
позичальником, який визначає суму кредиту, умови надання та повернення кредиту, 
внесення плати за користування ним (відсотки та кош ти на обслуговування);

п озичальник  - ф ізична особа, яка має громадянство України або юридична особа- 
резидент, яка має право на отримання пільгового довгострокового кредиту відповідно 
до цих Правил;

незаверш ені буд івницт вом  індивідуальні ж и т ло ві будинки  - розпочаті 
будівництвом і неприйняті в експлуатацію індивідуальні житлові будинки з надвірними 
господарськими приміщ еннями та добудови незаверш ених житлових будинків, 
будівництво яких здійсню ється на підставі оформлених відповідно до чинного 
законодавства документів;

добудова незаверш еного будівницт ва ж ит ла  з використ анням  пільгового  
довгострокового кредит у -  заверш ення будівництва житла (будинку чи квартири) з 
надвірними господарськими приміщ еннями та добудови незаверш ених житлових 
будинків у відповідності до отриманого будівельного паспорту або проекту;

реконст рукц ія  індивідуальних  ж и т ло ви х  будинків, придбаних  
індивідуальним и забудовникам и з використ анням  п ільгових  довгост рокових  
кредит ів  - комплекс будівельно-монтажних робіт та організаційно- технічних заходів, 
внаслідок яких зміню ється архітектурно-планувальні та  технічні показники заверш ених 
або незаверш ених будівництвом індивідуальних житлових будинків з надвірними 
господарськими приміщ еннями та добудови незаверш ених житлових будинків, які 
спрямовані на покращ ення показників житла;

продавець  - фізична чи ю ридична особа, яка продає за договором купівлі- 
продажу заверш ене або незаверш ене будівництвом житло, що належить їй на праві 
власності;

покупець ~ ф ізична особа, яка здійсню є придбання за договором купівлі - продажу 
з використанням пільгового довгострокового кредиту заверш ене або незавершене 
будівництвом житло;

п ідрядник  - спеціалізована будівельна організація, яка визначається Фондом або 
позичальником відповідно до чинного законодавства для проведення будівельно - 
монтажних робіт, пов’язаних з будівництвом, добудовою, реконструкцією, капітальним 
ремонтом житла та/або будівництва інженерних мереж (газопостачання, 
водопостачання, водовідведення та енергозабезпечення для опалення житлових 
будинків) 3. інженерним облаш туванням житла (будинків чи квартир), тощо;

експерт на оц інка  - оцінка, що проведена суб’єктом оціночної діяльності згідно 
із чинним законодавством України;

будівницт во інж енерних  м ереж  -  комплекс будівельно-монтажних робіт з 
будівництва та монтажу мереж газопостачання, водопостачання, водовідведення та 
енергозабезпечення, тощо;

інж енерне облаш т ування  - комплекс робіт по будівництву та  монтажу 
інженерних систем ж итла (газопостачання, водопостачання, водовідведення, 
електрозабезпечення, тепло забезпечення, тощо);

кош т и за корист ування  кредит ом  - плата за користування кредитними 
коштами (відсотки, що нараховуються на залиш ок по кредиту та  спрямовуються на 
утримання Фонду);



кош т и за обслуговування кредит у -  плата за обслуговування кредиту (відсотки, 
що нараховуються на залиш ок по кредиту та  спрямовуються на покриття витрат 
пов’язаних з наданням та обслуговуванням кредитів);

внут ріш ньо перем іщ ен і особи - категорія громадян України, які перебувають на 
території України на законних підставах та мають право на постійне проживання в 
Україні, яких змусили залиш ити або покинути своє місце проживання у результаті або 
з метою уникнення негативних наслідків збройного конфлікту викликаного військовою 
агресією російської федерації, тимчасової окупації, повсю дних проявів насильства, 
порушень прав лю дини та  надзвичайних ситуацій природного чи техногенного 
характеру, в тому числі громадяни, які втратили житло або житло яких визнане 
непридатним для проживання;

уч а с н и к и  бойових д ій  - особи, які захищ али незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, операції О б’єднаних сил, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
російської федерації на території України, забезпеченні їх здійснення.

1.2. Кредитування Ф ондом, передбачене цими П равилами є прямим, адресним 
(цільовим), зворотним та платним і здійснюється у межах наявних кредитних ресурсів 
Фонду.

1.3. Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть 
бути:

1.3.1. Ф ізичні особи (іромадяни України), які постійно проживають в населених 
пунктах Вінницької області та працю ють в органах місцевого самоврядування, закладах 
освіти, культури, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту, на підприємствах, в 
установах та  організаціях, діяльність яких пов’язана з розвитком агропромислового 
комплексу області та  інш их господарських формуваннях, соціальної сфери, а також 
працівники і спеціалісти дослідних, науково-дослідних закладів, дослідних 
господарств, підприємств переробної промисловості, працівники структурних 
підрозділів обласної державної адміністрації та обласної Ради, внутрішньо переміщені 
особи та учасники бойових дій, тощо;

1.3.2. Ю ридичні особи - резиденти, що розташ овані і здійснюю ть діяльність у 
межах Вінницької області.

1.3.3. Ф ізичні особи-підприємці - фізичні особи зареєстровані в межах 
Вінницької області, які реалізую ть свою здатність до праці, самостійно, на власний 
ризик, з метою отримання прибутку та зареєстровані у встановленому законодавством 
порядку.

1.4. Фізичні особи та  фізичні особи-підприємці мають право на одержання 
кредиту тільки один раз, за кожним із видів кредиту окремо.

1.5. Визначені у  цих Правилах умови надання кредиту не пош ирюються на 
громадян України, які отримали на будівництво індивідуального житла кредити у 
банківських установах, з пільгами за рахунок коштів бюджетів відповідно до інших 
нормативно-правових актів. Про відсутність таких позик та  кредитів зазначається в 
заяві позичальника.

1.6. Граничний вік позичальників, що є фізичними особами, з урахуванням 
кінцевого термін}^ погаш ення кредитів, не повинен перевищ увати 60 років.



1.7. Ф ондом може здійснюватися страхування кредитних коштів відповідно до 
чинного законодавства.

II. У М О ВИ  Н АДАН Н Я КРЕДИ ТУ

2.1. П ільгові довгострокові кредити позичальникам, визначеним в п. 1.3.1. 
надаються строком до 15 років з внесенням за користування ним плати у розмірі З 
(трьох) відсотків річних та 1 (одного) відсотка на обслуговування кредиту.

Сума кредиту фізичним особам не може перевищ увати кош торисної вартості 
об ’єкта кредитування та граничного розміру кредиту в сумі 250,0 (двісті п ’ятдесят) тис. 
грн. для добудови, реконструкції будинку, 300 (триста) тис. грн. для придбання житла, 
400,0 (чотириста) тис. грн. для спорудження нового житлового будинку, 100 (сто) тис. 
грн. для спорудження інженерних мереж та підключення їх до існую чих комунікацій.

2.2. Кредити ю ридичним особам та (або) фізичним особам підприємцям, 
надаються наступним чином:
- на будівництво, реконструкцію , капітальний ремонт, технічне переоснащення, 
модернізацію інженерних мереж та інженерне облаш тування (газопостачання, 
водопостачання, водовідведення, теплопостачання та енергозабезпечення, тощ о) в 
населених пунктах, до населених пунктів з підключенням їх до існуючих комунікацій 
та за їх межами, об ’єктів дорож ньої інфраструктури, до 3-х (трьох) років із платою за 
користування кредитними кош тами у розмірі 6 (ш ести) відсотків річних та 1 (одного) 
відсотка на обслуговування кредиту;
- для розвитку підприємницької діяльності та (або) придбання обладнання, техніки, 
механізмів, устаткування, тощо, строком до 15 (п’ятнадцяти) років із платою за 
користування кредитом у розмірі 6 (шести) відсотків річних та 1 (одного) відсотка на 
обслуговування кредиту,

2.3. Позичальник, який має трьох і більше дітей (у тому числі усиновлених та/або 
таких, що перебуваю ть під його опікою/піклуванням), звільняється від плати за 
користування кредитними коштами протягом дії кредитного договору починаючи з 
дати подання копії підтверджувальних документів (свідоцтва про народження дітей, 
документів про усиновлення, встановлення опіки чи піклування). Позичальники 
можуть бути звільнені від плати за користування кредитними кош тами повністю або 
частково у інших випадках передбачених чинним законодавством.

2.4. П лата за користування кредитними кош тами обчислюються з дати 
перерахування Ф ондом грош ових коштів на рахунок Позичальника.

2.5. Сума кредиту може змінюватися, в межах граничних сум, відповідно до змін 
вартості будівництва та  інш их змін, що передбачені в кредитному договорі. У  зв ’язку з 
цим виконуються додаткові розрахунки та в установленому порядку, вносяться зміни 
до кредитного договору ш ляхом укладання додаткової угоди.

ПІ. П О РЯДО К  О Ф ОРМ ЛЕНН Я I ВИ ДАЧІ КРЕДИ ТУ

3.1. Надання кредиту здійсню ється на підставі кредитного договору, що 
укладається після підтвердження права позичальника на його одержання та визначення 
суми кредиту.



3.2. Для підтвердження права на одержання кредиту та визначення його суми 
по Регіональній комплексній програмі інвестування ж итлового будівництва у 
Вінницькій області “Власний дім ”, позичальник подає до Ф онду такі документи:

3.2.1. Д л я  от рим ання  кредит у на будівницт во, добудову т а реконст рукц ію  
ж ит ла  (будинків з надв ірним и  п ідсобним и пр и м іщ енням и , кварт ир):

- заяву на ім 'я голови Ф онду про надання кредиту;
- клопотання органів місцевого самоврядування;
- копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство України 

та реєстрацію місця проживання;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- довідка про склад сім ’ї;
- заяви всіх повнолітніх членів с ім ’ї на ім ’я голови Фонду про згоду на 

отримання кредиту;
- копія свідоцтва про шлюб та народження дітей;
- документи, що підтверджують працевлаштування;
- документи про доходи позичальника і членів його сім'ї, одержані за попередні 

шість місяців, у  разі потреби - договір поруки, застави (іпотеки) майна);
- інформацію  з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

наявність або відсутність у власності житла, земельної ділянки;
- копія проектної документації або будівельного паспорта;
- копія технічного паспорту або проекту (у випадку реконструкції або 

добудови);
- акт обстеження житлового будинку (за участю  представника органу 

місцевого самоврядування) або копія проекту на реконструкцію  житлового будинку (у 
разі реконструкції);

копія договору з підрядною організацією (при умові будівництва підрядним
способом);

- довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
- копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та (або) 

внутрішньо переміщ еної особи (за наявності).
3.2.2. Д л я  от рим ання  кредит у на придбання  ж ит ла:

- заяву на ім 'я голови Ф онду про надання кредиту;
- клопотання органів місцевого самоврядування;
- копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство України 

та реєстрацію місця проживання;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера продавця;
- довідка про склад сім ’ї;
- довідка про реєстрацію  місця проживання всіх членів с ім ’ї;
- заяви всіх повнолітніх членів с ім ’ї  на ім ’я голови Фонду про згоду на 

отримання кредиту;
- копія свідоцтва про шлюб та народження дітей;
- документи, що підтверджують працевлаштування;
- документи про доходи позичальника і членів його сім'ї, одержані за попередні 

ш ість місяців, у  разі потреби - договір поруки, застави (іпотеки) майна);
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;



- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно/про 
наявність або відсутність у власності житла, земельної ділянки; технічний паспорт на 
житло (ксерокопія);

- копію документа, що посвідчує особу продавця;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію договору купівлі-продажу житла;
- акт обстеження житлового будинку, що продається, за участю представника 

Фонду, позичальника, представника органу місцевого самоврядування;
- довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
- копію експертного звіту оцінки вартості житла;
- копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та  (або) 

внутрішньо переміщ еної особи (за наявності).
3.2.3. Для_ от рим ання  кредит у н а  буд івницт во інж енерних  м ереж  

(газопост ачання, водопост ачання, водовідведення т а  енергозабезпечення, т ощ о) 
п озичальникам и  - ф ізи чн и м и  особами:

заяву на ім 'я голови Фонду про надання кредиту; 
клопотання органів місцевого самоврядування;
копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство 

України та реєстрацію  місця проживання;
копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
довідку про склад сім'ї;
документи, що підтверджують працевлаштування; 
довідка з банку про наявність відкритого рахунку; 

документи про доходи позичальника і членів його сім'ї, одержані за 
попередні шість місяців, у  разі потреби - договір поруки, застави (іпотеки) майна);

копія проектно-кош торисної документації на будівництво інженерних
мереж;

копії дозвільних документів на право виконання будівельних робіт (у 
випадку виконання робіт підрядним способом);

-коп ії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та (або) 
внутрішньо переміщ еної особи (за наявності).

3.2.4. Д л я  от рим ання  кредит у на  інж енерне облаш т ування  по будівницт ву т а  
м онт аж у сист ем  т еплозабезпечення  ж ит ла  (газопост ачання, водопост ачання, 
елект розабезпечення, т ощ о) п озичальникам и  - ф ізичним и  особами:

заяву на ім 'я голови Фонду про надання кредиту;
клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

- копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство України 
та  реєстрацію місця проживання;

копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 
довідку про склад сім'ї;
документи, що підтверджують працевлаштування; 

документи про доходи позичальника і членів його сім'ї, одержані за 
попередні шість місяців, у разі потреби - договір поруки, застави (іпотеки) майна;

- копію документа, що підтверджує право власності на житло;
копію документа, що підтверджує право власності на земельну ділянку;



КОПІЮ технічного паспорта;
довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та  (або) 

внутрішньо- переміщ еної особи (за наявності).
3 3 . Д л я  п ідт вердж ення права на  одерж ання кредит у т а  визначення  його сум и  

по  Р егіональній  ц ільовій  програм і будівницт ва (придбання) дост упного ж и т ла  у  
В ін н и ц ьк ій  област і, п о зи ча льн и к  подає до Ф онду т ак і докум ент и:

- заяву на ім 'я голови Ф онду про надання кредиту;
- лист обласної державної адміністрації або обласної Ради або органів 

місцевого самоврядування, щодо необхідності надання кредиту;
копії документа(ів), що посвідчує особу, підтверджує громадянство 

України та  реєстрацію  місця проживання;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;
- довідку про склад сім'ї;
- заяви всіх повнолітніх членів с ім ’ї на ім ’я голови Фонду про згоду на 

отримання кредиту;
- копію свідоцтва про шлюб та народження дітей;
- документи про доходи позичальника і членів його сім'ї, одержані за попередні 

шість місяців, у  разі потреби - договір поруки, застави (іпотеки) майна);
- інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

наявність або відсутність у власності житла;
- копію договору на придбання житла;
- довідка з банку про наявність відкритого рахунку;
- документи, що підтверджують працевлаштування;
- копії документів, що підтверджують статус учасника бойових дій та  (або) 

внутріш ньо-переміщ еної особи (за наявності)
3.4. Д л я  от рим ання  кредит у позичальникам и, щ о є  ю р и д и чн и м и  особами, 

т а ф ізичним и  особам и п ідприєм цям и  на  р о зви т о к  п ідпр и єм ни ц ько ї діяльност і т а  
(або) придбання  обладнання , т ехн іки , м еханізм ів, уст ат кування , т ощ о:

звернення на ім 'я голови Фонду про надання кредиту;
лист обласної державної адміністрації або обласної Ради або органів 

місцевого самоврядування, щ одо необхідності надання кредиту;
- копії правовстановлю ю чих документів ю ридичної особи;
- виписка з Єдиного державного реєстру ю ридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань;
копія довідки про взяття на облік платників податку;

- копія протоколу (наказу) про призначення керівника, документу, що 
посвідчує особу, ідентифікаційний номер, довідка про реєстрацію , тощо);

копії документів, що підтверджують фінансовий стан суб’єкта 
господарювання (баланс або фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва);

договір поруки, застави (іпотеки) на суму заставного майна не менше 
розміру кредиту;

копія договору купівлі-продажу з постачальником/продавцем (у випадку
наявності);

- довідка про відсутність відкритих виконавчих проваджень щодо



позичальника;
довідка з банку про наявність відкритого рахунку.

3.5. Д л я  от рим ання  кредит у позичальникам и, щ о є  ю р и д и чн и м и  особами на  
будівницт во, реконст рукц ію , кап іт а льни й  р ем онт , т ехн іч н е  переоснащ ення, 
м одернізацію  інж енерних  м ереж  т а  інж енерне облаш т ування  {газопост ачання, 
водопост ачання, водовідведення, т еплопост ачання  т а  енергозабезпечення, т ощ о) 
в н а селен и х  пункт ах, до на селен и х  пункт ів  з п ід клю ч ен н ям  іх  до існую чих  
ком унікац ій  т а за їх  м еж ам и, об^єктів дорож ньої інф раст рукт ури:

звернення на ім ’я  голови Фонду про надання кредиту; 
лист обласної державної адміністрації або обласної Ради або органів 

місцевого самоврядування, щ одо необхідності надання кредиту;
копії правовстановлю ю чих документів ю ридичної особи; 
виписка з Єдиного державного реєстру ю ридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань на позичальника та  поручителя;
копія протоколу (наказ) про призначення керівника, документу що 

посвідчує його особу, ідентифікаційний номер, довідка про реєстрацію , тощо); 
довідка з банку про наявність відкритого рахунку; 
копії документів, що підтверджують фінансовий стан позичальника; 
ріш ення сесії органу місцевого самоврядування про дозвіл на отримання та 

повернення кредиту, дозвіл на підписання Договору поруки головою органу місцевого 
самоврядування та  інші дозвільні документи (у випадку необхідності); 

копія проектно-кош торисної документації; 
копія експертизи проекту /експертного звіту; 
копія дозвільних документів на виконання будівельних робіт; 
копія договору підряду;

3.6. Кредитний договір укладається відповідно до законодавства із 
врахуванням вимог цих Правил.

Внесення змін та  доповнень до кредитного договору здійсню ю ться у порядку 
передбаченим кредитним договором.

3.7. Зобов'язання позичальника за кредитним договором можуть
забезпечуватися такими документами:

договором про іпотеку будівель, що будуються та  придбаю ться за рахунок 
кредиту, а у разі коли житло, яке будується чи придбається розташ оване на земельній 
ділянці, що належить позичальнику на праві приватної власності, також про іпотеку 
земельної ділянки;

договором застави іншого майна та  майнових прав; 
договором поруки, укладеним в установленому порядку.

3.8. Видача кредиту здійсню ється в міру виконання робіт згідно з актами про 
завершення етапів будівництва, складеними позичальником, підрядною організацією та 
Фондом, а у  разі виконання робіт власними силами позичальника - позичальником і 
Фондом.

3.9. Кредит може надаватися шляхом передачі позичальникові товарно- 
матеріальних цінностей.



з л о . Видача кредиту на придбання житла здійсню ється на підставі відповідного 
договору купівлі-продажу житла, який укладається в установленій формі між 
продавцем житла і покупцем, що є позичальником та підлягає обов’язковому 
нотаріальному посвідченню.

В договорі купівлі-продажу зазначається умова щодо проведення оплати за 
придбаний (будинок чи квартиру) Ф ондом протягом 20 днів з моменту його 
нотаріального посвідчення.

Позичальник зобов’язаний протягом 20 календарних днів після посвідчення 
договору купівлі-продажу у нотаріуса, укласти з Ф ондом договір іпотеки про заставу 
цього житла.

Фінансування витрат, пов’язаних з проведенням експертної оцінки незавершеного 
будівництвом житла, реєстрації права власності на придбане житло та укладання 
договору іпотеки придбаного житла, здійснюється за рахунок позичальника.

3.11 Позичальники, що отримали кредит на будівництво (придбання) житла у 
новобудові, зобов’язані після реєстрації права власності на житло протягом 20 
календарних днів, оформити договір іпотеки даного житла.

3.12. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з надання кредитів 
ведеться згідно із чинним законодавством.

IV. УМ О ВИ  П О ВЕРН ЕН Я КРЕДИ ТУ ТА ВН ЕСЕН Н Я ІНШ ИХ  
П ЛАТЕЖ ІВ, Я К І М АЮ ТЬ П ЕРЕДБАЧАТИ СЯ У  КРЕДИ ТН И Х

ДО ГО ВО РАХ

4.1. Повернення кредитних коштів здійснюється згідно із графіком повернення 
кредиту.

Сплата відсотків за користування кредитом та кош тів на обслуговування кредиту 
здійснюється разом з внесенням періодичних платежів.

4.2. П озичальник має право на дострокове погаш ення кредиту, плати за 
користування кредитними коштами та коштів на обслуговування кредиту.

4.3. За прострочення платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної 
облікової ставки Національного банку України, що діє на день виникнення боргу.

4.4. У разі поруш ення умов кредитного договору, у  тому числі, використання 
кредиту не за цільовим призначенням, не здійснення забезпечення зобов’язання 
позичальника, у один із способів передбачений п. 3.7. цих Правил, Ф онд має право 
вимагати дострокового погаш ення кредиту та  дострокового внесення плати за 
користування кредитними коштами.

4.5. Оформлення, облік і контроль за здійсненням операцій з погашення 
кредитів ведеться згідно з чинним законодавством.

4.6. Якщ о позичальником не виконуються умови кредитного договору Фонд 
відповідно до чинного законодавства здійснює необхідні заходи щодо стягнення 
заборгованості, а також  інші дії, передбачені умовами кредитного договору.

4.7. У разі смерті чи визнання, в установленому законом порядку, позичальника 
недієздатним, його права і зобов’язання за кредитним договором та договоров іпотеки 
переходять до спадкоємця або опікуна, що оформляється відповідними угодами.



V. КО Н ТРО Л Ь ЗА Ц ІЛЬО ВИ М  ВИ КО РИ СТАН Н ЯМ  
КРЕДИ ТН И Х РЕСУРСІВ

5.1. У разі подання позичальником недостовірних даних у документах, що стали 
підставою для отримання кредиту, винні особи несуть відповідальність передбачену 
чинним законодавством.

5.2. П озичальники надають представнику Ф онду можливість безпереш кодної 
перевірки цільового використання кредитних ресурсів, огляду об ’єктів кредитування і 
проведення перевірки документів щодо фактичних витрат.

5.3. Посадові особи Фонду, які допустили поруш ення цих Правил, несуть 
відповідальність згідно з чинним законодавством України.


