
Реалізація соціальних ініціатив Президента 

 На виконання доручення Президента України  
В.Ф. Януковича у Дніпропетровській області стартувала 
програма забезпечення громадян області доступним 
житлом та стимулювання розвитку будівельної галузі 
шляхом часткової компенсації відсоткової ставки за 
іпотечними кредитами 1. 

 У 2012 році на Дніпропетровську область з державного 
бюджету виділено 72,9 млн. грн. , з яких буде надана 
часткова компенсація для більш ніж 2,2 тис. квартир.  

 Програма охоплює всі верстви населення не залежно 
від місця Вашого проживання та складу сім’ї. 

 Ви маєте можливість отримати іпотечний кредит 
строком до  15 років, з фактичною відсотковою 
ставкою 3 % річних 

 Програма поширюється як на добудовані об'єкти 
нерухомості, так і ті, що перебувають у стані 
будівництва. 

1 -   Постанова Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпечення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення 
житлових умов» №343 від 25.04. 2012 року 
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Базові умови кредитування програми 
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Банки-партнери 

На теперішній час кредитування за умовами Постанови КМУ можливо у 
наступних банках: 

 «Ощадбанк»; 
 «Укрексімбанк»; 
 «Укргазбанк». 

В подальшому перелік буде розширено. 

Критерії Умови 

Валюта кредиту  гривня 

Процентна ставка  16% річних, з яких: 
• 13% компенсуються Державою 
• Та лише 3% сплачуєте Ви 

Термін кредитування  до 15 років з моменту укладення 
кредитного договору 

Обов'язковий власний внесок 
позичальника  

25% суми кредиту.  



Критерії надання часткової компенсації 

 процентів за іпотечними кредитами 

Площа житла, яку ви можете отримати залежить від складу Вашої сім’ї: 
 для самотніх громадян передбачено житло загальної площі 40 м2; 
 для сім’ї з 2-х осіб – 40 м2; 
 для сім’ї з 3-х та більше осіб – 58 м2; 
 допускається перевищення загальної площі житла на 25%. 

Вартість житла, яке Ви можете отримати залежить від місця Вашого проживання: 
 для м. Дніпропетровська – 5 000 грн./м2 ; 
 для населених пунктів, які розташовані на 15-км зоні від обласного центру  

(сел. Дослідне, сел. Ювілейне та інші) – 4 400 грн./м2; 
 для інших населених пунктів Дніпропетровської області – 4 000 грн./м2; 
 допускається перевищення вартості житла на 25%. 

Ваш максимальний щомісячний платіж за кредитом не повинен перевищувати 40% сукупного 
середньомісячного доходу Вашої сім’ї. 

Ви можете стати учасником програми, якщо після сплати щомісячного платежу за кредитом на 
кожного члена сім'ї залишатиметься не менш ніж 1 037 грн.1 

 
 
 

Програма охоплює всі верстви населення  
не залежно від місця Вашого проживання та складу Вашої сім’ї. 

Для участі у програмі Вам не потрібно перебувати на квартирному обліку. 
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1 - Станом на 01.04.2012 згідно зі ст.12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" N 4647-VI прожитковий мінімуму становить 1 037 грн.  



Оцінка можливості Вашої участі у програмі 

 Максимальний обсяг  Вашого щомісячного платежу за кредитом не повинен 
перевищувати 40% сукупного середньомісячного доходу  Вашої сім’ї. 
 

 Ваш сукупний середній місячний дохід не має бути меншим: 
–  8 657 грн. на одну особу та на сім’ю з 2-х осіб  
– 12 553 грн. на сім’ю з 3-х осіб  

 
 Ви можете стати учасником програми, якщо після сплати щомісячного платежу за 

кредитом на кожного члена сім'ї залишатиметься не менш ніж 1 037 грн.1 

 
 
 

Якщо доходи Вашої сім’ї не відповідають критеріям програми, ми пропонуємо Вам 
розглянути можливість: 
 збільшити Ваш обов'язковий первоначальний внесок за квартиру 

або 
 обрати житло з меншою загальною площею. 

 
 

 

1 - Станом на 01.04.2012 згідно зі ст.12 Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік" N 4647-VI прожитковий мінімуму становить 1 037 грн.  
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Порядок оформлення документів на придбання нерухомого майна 
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Дії / кроки 

Опис 

Відповідальний 

Документи, які 
повинен надати 
громадянин 

Документи, які 
повинна отримати 
громадянин 

Громадянин 
отримує 

інформацію про 
можливість 
придбання 
квартири та 
отримання 
часткової 

компенсації 

Громадянин звертається 
до “Дозвільного центру”  

у вікно  “Доступне 
житло ” 

“Дозвільний центр” 
передає пакет 
документів до 

Фонду 1 

Фонд передає 
пакет 

документів до 
Банку 

“Дозвільний 
центр” узгоджує 
дату  укладання 

угод з всіма 
сторонами 

 Спеціаліст надає консультації з: 
• наявності квартир, які беруть участь у програмі; 
• базових умов кредитування надає перелік, 

адреси та контакти банків-учасників програми; 
• розрахунку суми кредиту та щомісячних 

платежів; 
• здійснює попередню оцінку можливості участі  

громадянина у програмі; 
• покрокового механізму отримання компенсації;  
• переліку  необхідних документів для кожної 

сторони (громадянин, члени його сім’ї). 
 За результатом консультацій, спеціаліст центру 

фіксує дані про громадянина в журналі обліку 
надання консультацій. 

 У разі прийняття громадянином рішення про                 
участь у програмі спеціаліст: 
• Консультує з питань вибору квартири та 

домовляється з Забудовником про огляд                
житла (за бажанням). 

• Телефонує Забудовнику  для уточнення 
наявності квартири та резервує квартиру  
строком на 14 днів 

• Консультує громадянина у виборі Банку. 
• Допомагає сформувати пакет документів для 

участі у програмі: 
 Копіює всі необхідні документи громадянина 

та членів його сім’ї. 
 Роздруковує та допомагає заповнити 

відповідні заяви. 
• Приймає пакет документів і присвоює йому 

унікальний номер реєстрації. 
• Повідомляє громадянина про попередню дату 

прийняття рішення Фондом та Банком. 
• Передає пакет документів посадовій особі Банку 

для перевірки повноти та правильності пакету 
документів, що підтверджується підписанням 
відповідного Акту.  

 Фонд перевіряє можливість участі 
громадянина в програмі: 
• проводить оцінку відповідності 

доходів громадянина та членів 
його сім’ї згідно критеріїв 
Постанови; 

• перевіряє наявність у громадянина 
та членів його сім’ї раніше 
укладених Договорів про надання 
часткової компенсації процентів 

Примітка: Виникає необхідність 
створення єдиного реєстру осіб та 
членів їх сімей, які раніше уклали 
Договори про надання часткової 
компенсації процентів 
 Реєструє  заяву громадянина на 

отримання часткової компенсації 
процентів 

 Приймає рішення про надання 
часткової компенсації процентів та 
оформлює його внутрішнім 
документом Рішенням Фонду 

 У випадку прийняття позитивного 
рішення, Фонд: 
• передає пакет документів  

громадянина  до Банку; 
• інформує  “Дозвільний центр” про 

прийняте рішення (в телефонному 
режимі) та передає дублікат 
Рішення Фонду. 

 У випадку прийняття негативного 
рішення, Фонд: 
• інформує  “Дозвільний центр” про 

відмову  (в телефонному режимі) 
та передає дублікат Рішення 
Фонду; 

• інформує  “Дозвільний ценр” про 
зняття резерву квартири. 

 

 Банк на засіданні 
кредитного комітету 
розглядає можливість 
надання громадянину 
іпотечного кредиту 

 У випадку прийняття 
позитивного рішення, 
Банк: 
• інформує в 

телефонному 
режимі “Дозвільний 
центр” про 
прийняте рішення. 

 У випадку прийняття 
негативного рішення, 
Банк: 
• інформує в 

телефонному 
режимі“Дозвільний 
центр” про відмову; 

• Банк передає 
письмову відмову з 
поясненнями до 
“Дозвільного 
центру”. У випадку 
фінансової причини 
відмови Банк 
зобов’язаний 
додатково надати 
рекомендації щодо 
збільшення 
первоначального 
внеску або вибору 
квартири меншої 
площі; 

• інформує  
“Дозвільний центр” 
про зняття резерву 
квартири. 

Спеціаліст 
“Дозвільного центру” 
 інформує 

громадянина про 
прийняте рішення 
Фондом і Банком; 

 попереджує 
громадянина про 
необхідність 
обов'язкової 
наявності оригіналів 
паспорта та ІПН 
громадянина, членів 
його сім’ї; 

 повідомляє 
громадянина про 
додаткові платежі 
при укладанні  
нотаріальних угод та 
сплату державного 
мита; 

 узгоджує дату 
підписання повного 
переліку угод з усіма 
сторонами: 
• Фонд; 
• громадянин та 

його сім’я 
(поручителі); 

• Забудовник;  
• Банк (Банк 

запрошує 
нотаріуса). 

 

Укладання  
договорів  між 

сторонами-
учасниками 

програми 
здійснюється в 

Банку 

 Громадянин 
відкриває рахунок в 
Банку 

 Громадянин   
здійснює внесення 
коштів в рахунок у 
розмірі 
первоначального 
внеску  

 Громадянин укладає 
Договір купівлі 
квартири з 
Забудовником 

 Банк укладає з 
громадянином 
Договір іпотечного 
кредитування  

 Банк укладає з 
громадянином 
Договір застави 
квартири 

 Банк укладає з 
поручителями 
Договори 
поручительства 

 Банк здійснює 
зарахування 
кредитних коштів на 
особистий рахунок 
громадянина 

 Громадянин здійснює 
перерахування 
коштів у розмірі 
повної вартості 
квартири на рахунок 
Забудовника 

 Фонд укладає з 
громадянином 
Договір про надання 
часткової компенсації 
процентів 
 

Заключні дії 
Фонду 

 Спеціаліст Фонду в 
день підписання 
Договору 
повідомляє 
Адміністратора сайту 
про продаж 
відповідної 
квартири. 

 Не пізніше 30 хвилин 
з моменту 
отримання 
повідомлення 
Фонду Адміністратор 
сайту зобов'язаний 
внести інформацію 
на сайт про продаж 
відповідної 
квартири. 

 Контроль внесення 
змін на сайт 
здійснюється 
Фондом. 

 На виконання п. 14 
Постанови КМУ 
№343 від 25.04. 2012 
року   Фонд 
надсилає 
Повідомлення до 
виконавчих органів 
відповідної місцевої 
ради про зняття з 
обліку громадян, які 
потребують 
поліпшення 
житлових умов, 
учасника програми 
та членів його сім’ї 
на яких 
розраховувалась 
компенсація 
процентів. 

1 - Спеціалізована державна фінансова установа "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву"Дніпропетровське регіональне  відділення 

Крок 1 Крок 2 Крок 3 Крок 4 Крок 5 Крок 6 Крок 7 

Термін виконання 1 день при наявності пакету документів  2 дня 5 днів 1 день 1 день 

“Дозвільний центр” Фонд Банк  “Дозвільний центр” Кожна сторона в межах 
своїх функцій 

Фонд 

Оригінали паспорта та ІПН 
громадянина, членів його 
сім’ї 

Заяви: 
 Заява про надання 

часткової компенсації 
процентів, 

 Заява на згоду та збір 
персональних даних,   

 Заява на отримання 
кредиту 

Документи, які подає громадянин і члени його 
сім’ї: 
 Паспорт, ІПН,  
 Довідка про  склад сім’ї,  
 Свідоцтво про шлюб (за наявності),  
 Свідоцтво про народження дитини (за наявності),  
 Довідку перебування на обліку житла (за 

наявності),  
 Декларація про доходи фізичних осіб 
 Довідка про доходи за останні 6 місяців 
 та додаткові документи згідно вимог банку 

Копії заяв з відміткою “Дозвільного центру” про прийняття: 
 Заява про надання часткової компенсації процентів 
 Заява на згоду та збір персональних даних 
 Заява на отримання кредиту. 

 Договір на відкриття рахунок в 
Банку 

 Договір купівлі квартири 
 Договір іпотечного кредитування 
 Договір застави квартири 
 Договори поручительства 
 Договір про надання часткової 

компенсації процентів 
 Копія платіжного доручення 

внесення коштів на рахунок 

 - Дії / кроки за участю 
громадянина 

 - Участь громадянина не 
передбачається Дії / кроки  



Механізм надання часткової компенсації  

процентів для громадян 

Учасник програми 

Державний фонд 
сприяння молодіжному 
житловому будівництву 

Дніпропетровське 
регіональне відділення 

Банк Банк 

Ви сплачуєте 

тіло кредиту та 

16% річних за 

ним 

Надає реєстр фактично 
сплачених платежів за 
іпотечними кредитами 
до Дніпропетровського 
регіонального 
відділення Фонду 
сприяння молодіжному 
житловому будівництву 
 

Перераховує кошти на Ваш 

особистий рахунок, який було 

відкрито на момент укладання 

договору придбання квартири 

 

Після зарахування коштів на Ваш особистий рахунок Ви можете скористатися ними без будь-яких 
обмежень: залишити для сплати платежу за кредитом у наступному місяці, отримати готівкою, тощо 

Надання часткової компенсації  може бути зупинено у разі: 

1.  У разі неподання декларації  про доходи учасника програми та членів його сім’ї, які 
є сторонами договору поручительства. 

2. Прострочення учасником програми платежів за кредитним Договором більше ніж 
на 180 календарних днів. 

3. Порушення інших умов договору про надання часткової компенсації процентів. 

 

Перевіряє реєстри платежів та 

надає підтвердження банку щодо 

перерахування 13% компенсації на 

Ваш особистий рахунок 
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