
Сектор  містобудування  і  архітектури  райдержадміністрації  (м.  Чугуїв, 
вул. Карла Лібкнехта, 43, тел. 2-35-38)

Видача клопотань 
щодо довгострокових кредитів на придбання, будівництво індивідуального 

житла та його газифікацію

Надання  довгострокових  кредитів  індивідуальним  забудовникам  на 
будівництво,  придбання у сільській місцевості  завершених або незавершених 
будівництвом  індивідуальних  житлових  будинків  та  на  їх  газифікацію 
здійснюється  комунальним  підприємством  «Харківський  обласний  фонд 
підтримки  індивідуального  житлового  будівництва  на  селі»  (далі  –  Фонд), 
згідно  з  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від  05.10.98  №1597 
«Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам  житла  на  селі»  та  наказом   Міністерства  аграрної  політики 
України,  Міністерства  фінансів  України  від  25.04.01  №113/198  «Про 
затвердження Положення про надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам  для  придбання  у  сільській  місцевості  завершених  або 
незавершених будівництвом індивідуальних житлових будинків». 

Умови та терміни 
надання кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі

Позичальниками кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фонду можуть 
бути  громадяни  України,  які  працюють  на  підприємствах,  в  установах, 
організаціях  сільського  господарства,  переробних  та  обслуговуючих  галузях 
агропромислового  комплексу  незалежно  від  форм  власності,  в  інших 
господарських формуваннях, що функціонують у сільській місцевості, а також у 
соціальній сфері села та в органах місцевого самоврядування на селі, і будують 
індивідуальне  житло  в  сільській  місцевості.  Кредит  індивідуальному 
забудовнику надається за умови постійного проживання в сільській місцевості, 
а також підтвердження ним своєї платоспроможності.

У  першочерговому  порядку  кредит  надається  індивідуальним 
забудовникам для завершення раніше розпочатого будівництва індивідуального 
житла.  Також кредит надається для купівлі добудованого або недобудованого 
житлового будинку та газифікації житла.

Кредит надається на термін до 20 років з внесенням за користування ним 
плати  у  розмірі  3%  зафіксованих  у  кредитній  угоді  річних  сум,  що  мають 
сплачуватися під час погашення кредиту. Сім'я, яка має трьох та більше дітей, 
відсотки не сплачує. 

Право одержання кредиту надається індивідуальному забудовнику тільки 
один раз.

Позичальники  повинні  надавати  представникам  Фонду  безперешкодну 
можливість  для  огляду  споруджуваних  житлових  будинків  з  господарськими 
будівлями та спорудами і  перевірки документів,  які  підтверджують фактичні 
витрати та цільове використання кредиту. 



Перевірка  освоєння  та  цільового  використання  кредиту  оформляється 
актом, який підписується працівником Фонду та позичальником.

Порядок 
надання 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. Клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту.
2. Довідка про склад сім’ї (Форма №3).
3. Довідка з місця роботи з зазначенням доходів за останні 12 місяців, на 

кожного  члена  сім’ї.  (Для  фермерів  та  підприємців  –  довідка  з  банку  про 
наявність, або відсутність заборгованості на банківському рахунку, довідка про 
доходи за останній рік, завірена Державною Податковою Адміністрацією).

4. Довідка БТІ про наявність або відсутність приватного житла.
5.  Довідка  сільської/селищної  ради  про  наявність  підсобного 

господарства.
6.  Витяг  з  рішення  органу  місцевого  самоврядування  про  виділення 

земельної ділянки та надання дозволу на забудову.
7.  Архітектурно-будівельний  проект  і  кошторис  витрат  на  будівництво 

житлового будинку, виданий районним архітектором.
8.  Акт  про ступінь  готовності  житлового будинку,  який складається  за 

участю  представника  Фонду  та  органу  місцевого  самоврядування  (при 
добудові).

Крім  вищевказаних  документів,  сектор  містобудування  і  архітектури 
райдержадміністрації 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  райдержадміністрації.  Після  прийняття 
відповідного  рішення  заявнику  надається  клопотання  за  підписом  голови 
райдержадміністрації  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  та  комплектом  вищезазначених  документів 
особисто  звертається  до  комунального  підприємства  «Харківський  обласний 
фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі».

Додаткова інформація.
Для  одержання  клопотання  райдержадміністрації  про  не  заперечення 

надання  кредиту  забудовник  звертається  до  сектору містобудування  і 
архітектури райдержадміністрації. 

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 

контактними телефонами: (0246) 2-35-38, 2-20-36.


