
Отримати житло за
програмою пільгового
кредитування
для внутрішньо переміщених осіб

У травні 2021 року Державний фонд сприяння молодіжному житлобудівни-
цтву (Держмолодьжитло) розпочав прийом заяв від громадян про намір отри-
мати пільговий кредит на придбання житла за рахунок грантових коштів Уряду 
Німеччини, що надаються через Банк Розвитку KfW. 

Відповідно до Порядку пільгового іпотечного кредитування внутрішньо 
переміщених осіб за рахунок коштів гранту, наданих Кредитною установою 
для відбудови (KfW), затвердженого Постановою Кабміну України №451 від 
28.04.2021 р. (далі – Порядку), заяву про намір отримати пільговий кредит на 
житло можна подати:

Якщо переселенець станом на 17.05.2021 р. був зареєстровані як кандидат 
для отримання кредиту згідно з Постановою кабміну №980 від 27.11.2019 р., 
то заяву для реєстрації в новому реєстрі подавати не потрібно, адже людина 
буде внесена до нього за мовчазною згодою.

У разі заперечення внесення заяви до нового реєстру або зміни обставин, 

Як потрапити до списку кандидатів??

Особисто
• до регіонального управління Держмолодьжитла відповідно до 

місця проживання особи (нагадаємо, що є можливість зазначити 
в заяві регіон, в якому людина бажає оформити іпотечне житло у 
разі отримання такої можливості). Форма доступна за посиланням

В електронній формі
• через Єдиний державний веб портал електронних послуг, який 

адмініструє державне підприємство «Дія», що належить до сфери 
управління Мінцифри.

Інформація про способи подання заяви – за посиланням
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Її можна подати особисто, звернувшись до будь-якого з ре-
гіональних управлінь Держмолодьжитла або надіслати скано-
вану копію (цифрову фотографію) заяви  на поштову скриньку 
vidmova@molod-kredit.gov.ua 

які наразі не відповідають вимогам, встановленим Порядком, необхідно пові-
домити про це Держмолодьжитло відповідною заявою, складеною за примір-
ною формою за посиланням:

У випадку реєстрації у декількох регіональних управліннях необхідно визна-
читися, у якому саме регіоні бажано отримати кредит (це буде відображено в 
новому реєстрі) та повідомити будь-яке з регіональних управлінь про прийня-
те рішення відповідною заявою, складеною в довільній формі. Заяву відпра-
вити на поштову скриньку Держмолодьжитла vidmova@molod-kredit.gov.ua

Право на отримання кредиту мають особи, на яких поширюється дія Закону 
України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», якщо:

Умови отримання кредиту

1. У кандидата/переможця та у членів сім’ї кандидата/переможця відсутнє 
право власності житлової площі (крім житлової нерухомості, що розташована 
на території, визначеній тимчасово окупованою територією відповідно до За-
кону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України», та на території населених пунктів, 
зазначених у переліку населених пунктів, на території яких органи державної 
влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених 
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, затверджених розпорядженням Ка-
бінету Міністрів України від 7 листопада 2014 р. №1085).

2. Підтверджена платоспроможність, зокрема, за умови сплати щомісячно-
го платежу в рахунок погашення кредиту з урахуванням відсотків, залишок 
середньомісячного доходу кандидата/переможця та повнолітніх членів сім’ї 
не може бути меншим, ніж прожитковий мінімум (загальний показник), визна-
чений законодавством на відповідний період, з розрахунку на кожного члена 
сім’ї (за виключенням всіх обов’язкових платежів, податків та зборів).

3. Є згода на доступ Держмолодьжитла та його регіональних управлінь/
іпотечного центру до кредитної історії кандидата/переможця.

4. Кандидат/переможець вносить на особистий рахунок не менше 6% вар-
тості житла та коштів за площу та вартість житла, що перевищує нормативну, 
у разі її наявності.
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Кредит не може бути наданий особам, які або члени сім’ї 
яких за рахунок бюджетних коштів отримали державну під-
тримку/грошову компенсацію/кредити на пільгових умовах 
на будівництво (придбання) житла. Виняток – коли за раху-
нок державної підтримки/грошової компенсації/кредитів на 
пільгових умовах збудовано/будувалося або придбано житло, 
доступ до якого обмежено та яке знаходиться на території, 
що є тимчасово окупованою.

Розрахунок розміру кредиту здійснюється з урахуванням нормативної пло-
щі  (21 м2 загальної площі житла на одну особу та додатково 10,5 м2 на сім’ю) 
та договірної вартості житла, але не більше граничної вартості житла, що прид-
бавається. При цьому гранична сума кредиту не може перевищувати суму, от-
риману шляхом множення нормативної площі житла на граничну вартість 1 
м2[i] Вартість об’єкта кредитування, що перевищує граничну суму кредиту, по-
зичальник сплачує за власний рахунок.

Реєстр кандидатів на отримання житла формується в алфавітному порядку. 
Кожному кандидату присвоюється індивідуальний номер у реєстрі. При цьо-
му важливо, що відбір переможців з числа кандидатів здійснюється шляхом 
випадкового вибору за допомоги генератора випадкових чисел із застосуван-
ням програмного забезпечення. Для забезпечення роботи програмного забез-
печення формування реєстру припиняється на добу.

Процедуру відбору заплановано проводити декілька разів, перший розіграш 
відбудеться у липні 2021 р.

За результатами проведеного відбору регіональне управління фінансової 
установи не пізніше, ніж наступного робочого дня має повідомити переможцю 
про необхідність подання документів.

Перелік переможців проведеного відбору публікується на офіційному 
веб-сайті фінансової установи.

Як обиратимуть переможців

5. Термін повернення кредиту – до 20 років, але не більше, ніж до досягнен-
ня позичальником пенсійного віку.

6. Відсоткова ставка за користування кредитом – 3% річних, на період дії 
кредитного договору.

!
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Буклет розроблений в рамках проекту «Розбудова сталої си-
стеми доступу до правосуддя та безоплатної правової допо-
моги в Узинській об’єднаній громаді», що реалізовується за 
фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний 
характер, і вирішення окремих ситуацій потребує консуль-
тації зі спеціалістом.

Буклет містить правову інформацію, актуальну станом на вересень 2021 року


