Стисла інформація про програму «Сільське подвір’я»
та умови і порядок надання пільгових кредитів за рахунок бюджетних
коштів.
На виконання Указу Президента України від 27.03.1998 № 222/98
розпорядженням Голови Запорізької обласної державної адміністрації від
10.07.1998р. за № 376 у Запорізькій області створено Обласний Фонд підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі (далі - Фонд), який виконує
державну програму забезпечення сільських громадян житлом.
Діяльність Фонду чітко регламентована нормативними актами, згідно з
якими основним джерелом формування коштів Фонду є бюджетні кошти.
Надання пільгових кредитів є єдиним видом діяльності Фонду.
Кредити надаються відповідно до Правил надання довгострокових кредитів
індивідуальним забудовникам житла на селі, затверджених Постановою Кабінету
Міністрів України від 05.10.98 № 1597 (зі змінами і доповненнями) та Правил
надання пільгових довгострокових кредитів мешканцям села за програмою
«Сільське подвір’я», затверджених Розпорядженням Голови Запорізької обласної
державної адміністрації.
Пільгові довгострокові кредити надаються на спорудження нового житла з
надвірними
підсобними
приміщеннями,
добудову
або
реконструкцію
незавершеного будівництвом житла; спорудження інженерних мереж і
підключення їх до існуючих комунікацій; придбання за експертною оцінкою
незавершеного будівництвом житла з проведенням його добудови чи
реконструкції та готового житла; розвиток фермерського чи особистого
селянського (підсобного) господарств; придбання сільськогосподарської техніки,
обладнання, насіння та посадкового матеріалу, птиці і тварин та інше згідно з
Програмою.
За користування кредитом встановлюється плата у розмірі трьох відсотків
річних. Позичальник, який на дату укладання кредитного договору має трьох і
більше дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.
Позичальниками
можуть бути громадяни України, які постійно
проживають або переселяються на постійне проживання у сільську місцевість,
працюють на підприємствах, в установах та організаціях сільського господарства,
переробних та обслуговуючих галузей агропромислового комплексу області
незалежно від форм власності, в інших господарських формуваннях, що
функціонують у сільській місцевості, а також у школах, дитячих садках, аптеках,
лікарнях, поліклініках, фельдшерсько-акушерських пунктах, закладах швидкої та
медичної допомоги, будинках культури, клубах, дільницях районних відділів
Міністерства внутрішніх справ України, філіях зв’язку та пошти, в місцевих
органах
виконавчої
влади
і
органах
місцевого
самоврядування
(райдержадміністраціях, районних, сільських, селищних і міських радах, їх
виконавчих органах тощо), а також працівники підприємств, товариств,
господарств,
незалежно
від
форм
власності,
наступного
профілю:
агропромислових, переробних, постачальних, комунальних, побутових, дорожніх,
будівельних, торговельних, громадського харчування, споживчої кооперації,
автотранспорту, агросервісу, майстерень, що розташовані в межах району або

мають фермерське чи особисте селянське (підсобне) господарство та інше в
рамках дії Програми.
Кредит позичальнику надається за умови постійного його проживання або
переселення на постійне місце проживання у сільську місцевість та
зареєстрованому в іншому населеному пункті за умови подальшого
проживання у збудованому (придбаному) будинку, а також підтвердження ним
своєї платоспроможності.
Кредит надається позичальнику на термін:
до 20 років на спорудження нового житла з надвірними підсобними
приміщеннями, добудову або реконструкцію незавершеного будівництвом житла;
придбання житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового
житла;
до 10 років на розвиток фермерського та особистого селянського
(підсобного) господарств, придбання сільськогосподарської техніки, обладнання,
насіння та посадкового матеріалу, птиці і тварин, а також на вирішення інших
соціальних питань.
Сума
кредиту
визначається
з урахуванням
платоспроможності
позичальника:
у сумі двісті п’ятдесят тисяч гривень для спорудження нового житла з
надвірними підсобними приміщеннями;
у сумі сто тисяч гривень для добудови або реконструкції незавершеного
будівництвом житла, придбання за експертною оцінкою незавершеного
будівництвом житла з проведенням його добудови чи реконструкції та готового
житла;
у сумі тридцять тисяч гривень для розвитку фермерського чи особистого
селянського (підсобного) господарств, придбання сільськогосподарської техніки,
обладнання, насіння та посадкового матеріалу, птиці і тварин та інше.
Зобов’язання позичальника за кредитним договором мають забезпечуватися
такими способами:
договором про іпотеку будівель, які придбаваються або споруджуються за
рахунок кредиту і, які за правом приватної власності, належать позичальнику чи
його майновому поручителю, а у разі коли житло будується на земельній ділянці,
яка належить позичальнику за правом приватної власності, - також договором
про іпотеку земельної ділянки;
договором застави іншого майна;
договором поруки, за яким поручителем може бути за рекомендаціями
місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування
юридична особа або один чи кілька громадян.
Кредит надається в залежності від умов кредитного договору шляхом
перерахування коштів:
на рахунки продавців майна (на підставі укладених договорів купівліпродажу, рахунків або заявок), що належить їм на праві власності;
на рахунки юридичних або фізичних осіб для оплати будівельних
матеріалів (на підставі заявок та рахунків).

