
ДЕРЖАВНА СIIЕЦIАЛIЗОВАНА ФIНАНСОВА УСТАНОВА
(ДЕРЖАВНИИ ФОНД СПРИЯННЯ

МОЛОДIЖНОМУ ЖИТЛОВ ОМУ БУДIВНИЦТВУ>
м. КиiЪо вул. М. Кривоноса 2_а 03037 тел./факс (044) 275-01-39 E-mail: fond@fhb.kiev.ua €ДРПОУ 20033504

Biof,t,lf, / ? -"ЦЦРУ/
На J\Ъ вiд

Головi Луганськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii - керiвнику
обласноi вiйськово-цивiльноi
адмiнiстрацii
Гарбузу Ю.Г.

LOо
сrl
Nо
Ф

IIIановний Юрiю Григорiйовичу!

16 березня 20117 року Верховною Радою Украiни прийнято Закон
Украiни JЮ 1954-VIII кПро внесення змiн до cTaTTi 4 Закону Украiни <Про
запобiганнrl впливу cBiToBoi фiнансовоi кризи на розвиток будiвельноi галузi
та житлового будiвництва) щодо реалiзацii державних житлових програм)>, що
дае змогу r{асникам АТО та вн)црiшньо перемiщеним особам та членам iх
сiмей отримати державну пiдтримку, яка поJuIгае у сплатi державою до 50
вiдсоткiв BapTocTi будiвництва (придбання) доступного житла, та, вiдповiдно
до Закону Украiни кПро внесення змiн до Закону Украiни u'ГIро 

,Щержавний
бюджет Украiни на 20|7 piK", на
30,0 млн.грн.

фiнансування програми передбачено

Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 20.09.20L7 Ns 708 BHeceHi

вiдповiднi змiни до Порядку забезпечення громадян доступним житлоп4,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB вiд 11.02.2009 М 140, i
ГIорядку використання коштiв передбачених у державному бюджетi дJuI

надання державноi пiдтримки для булiвничтва (придбання) доступного житла,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 29"02.2012 Ns t93.

Наказом Мiнрегiоrry Украiни вiд 17.10.20t7 Ns 272 ъстановJIено, що
одержувачами бюджетних коштiв, передбачених у державному бюджетi за

програмою <Надання державноi пiдтримки для будiвництва (придбання)

доступного житлa>) е ,Щержавна спецiалiзована фiна++еова**усшановь
J i:/гансьз{е, ФФд&еýе,**- @
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кЩержавний фонд сприяннrI молодiжному житловому будiвництву (далi -

.Щержмолодьжитло) та Ti регiоналънi управлiння /Iпотечний центр та

затверджено Розподiл бюджетних коштiв мiж адмiнiстративно
територiа.пьними одиницями на 2О1-'7 piK, згiдно якого асигнування вже

надiйшли на рахунки в територiальних органах.ЩКСУ.

Вiдповiдно до Порядку забезпечення громадян доступним житлом,
затвердженого постановою КМУ вiд 11 лютого 2009 року Ns 140, розгJIяд
пропозицiй щодо формраннrI перелiку об'ектiв житлового булiвничтва, на

добудову (будiвництво) яких або uридбання житла в яких можуtь
спрямовуватися кошти, здiйснюсться Мiжвiдомчою комiсiсю, склад якоi
затверджено накrвом Мiнрегiону вiд 18.08.2017 року JЮ 212.

На даний час розпочато роботу вищезазначеноi KoMicii з метою

формування перелiку житлових об'ектiв на добулову (будiвництво) яких або

придбання житла в яких можутъ спрямовуватися кошти державноi пiдтримки.

!етальна iнформацiя щодо реалiзацiТ Порядку забезпечення громадян

доступним житлом висвiтлюетъся на офiцiйному сайтi !ержмолодьжитла
(hф:/iwww.molod-kredit.gov.ual) та у кожному

улравлiнь/iпотечному центрi Щержмолодъжитла.

Враховуючи виlцевикладене, просимо розп овсюдити iнформацiю серед

злýlrдовникiв pelioнy lцодо можливоi yracTi у реалiзацii механiзму надання

державноi пiдтримки т&, за можливостi, розмiстити iнформацiйнi
повiдомлення на офiцiйних сайтах, iнших обласноi

Щодаток: копiя наказу Мiнрегiону вiд 20 грудня20|1 року J\Ъ361 (форма

гарантiйного листа та графiка виконання булiвельно-монтажних робiт, що
подаються забудовниками для розгляду IVIiжвiдомчiй KoMicii).

регiональних

Заступник голови правлiння,
в.о. голови правлiння

Вик. Роздобудько Л.М.
(044)275-59-81

?лмiнiстрацii, органiв мiсцевоi влади та самоврядування.

Е"Б.Левченко



MIHICTEPCTBO РЕГIОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ,

20.|2.20ll N зб1

БУДIВНИЦТВА ТА }КИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДЛРСТВА УКРАIНИ

нАкАз

м. Киiв

Заресстровано в MiHicTepcTBi юстицii Украiни
l0 сiчня 2012р. за N 12120325

Про затвердження форм гарантiйного листа та графiка
виконання булiвельно-монтажних робiт

На виконання пункту 7 Порядку забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11.02.2009 N 140 (у редакцii постанови
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд i1.05.2011 N 568), з метою реапiзацii механiзму
забезпечення громадян доступним житлом

НАКАЗУЮ:.

1. Затверлити форми: гарантiйного листа, що додаеться, та графiка виконання будiвельно-
монтажних робiт, що додаеться, якi подаються забудовниками (замовниками,

управителями, продавцями) для розгJIяду Мiжвiдомчiй KoMicii з метою 1"racTi у вiдборi
об'ектiв житлового булiвничтва, на добудову (булiвництво) яких або придбання житла в
яких можугь спрямовратися кошти, зазначенi в абзацi другому пункту 4 Порядку
забезпечення громадян доступним житлом, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраiЪи вiд 11.02.2009 N 140 (у редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
11.05.2011 N 568).

2. Унести змiни до Haкzrзy MiHicTepcTBa регiонального розвитку, булiвничтва та житлово-
комунzrльЕого господарства Украiни вiд 10.06.2011 N '74 "Питання розгJuIду пропозицiй
щодо формування перелiку об'ектiв житлового булiвничтва, на добудову (булiвництво)
яких або придбання житла в яких можугь спрямовуватися кошти", а саме:

упунктi 1 слово i цифру "додатком 1" замiнити слово "додатком";

пункт 2 виключити.

У зв'язку'з цим пункти3,4 вважати вiдповiдно пуtrктами 2, 3;



у вiдмiтцi до додатка 1 до цього наказу слово та цифру ",щодаток 1" замiнити словом

",Щодаток";

додатки 2,3 до цього наказувиключити.

3. Щепартаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева м. А.) ра:]ом з

.Щепартаментом державних програм та розвитку житлового будiвництва (Непомнящий О.

Й.; .uО".rrечити в установленому порядку подання цього наказу на державну ресстрацiю до

MiHicTepcTBa юстиЦii Украiни.

4. Контроль за виконанням цього накaву залишаю за собою.

5. Цей наказ'набирае чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.

MiHicTp А. М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

Перший вiце-прем'ср-мiнiстр Украtни -
MiHicTp А. П. Клюев

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHicTepcTBa регiонального
розвитку, булiвничтва та житлово-
комуна-гrьного господарства Украiни
20.|2.20|1 N 361

(дата)

MiHicTepcTBo регiонального розвитку,
булiвничтва та житлово-комунального
господарства Украiни

N

ГАРАНТIИНИИ ЛИСТ

е забудовником
(найменування пiдприемства, установи, органiзацii, П. I. Б. фiзичноi особи - пiдприемця)

(зaмoвникoм,yпpaBителeМ'пpoДaBцeм)житлoвoгoбyлинкyнa-кBapTиpзaгaлЬнoюплoЩeю



кв. м, що розташований

(мiсцезнаходження об'екта житдового будiвництва (далi - об'скт))

об'ект категорii
(цифрами)

Булiвельна готовнiсть об'скта на дату подання гарантiйного листа складае 

-%,
На дату подання гарантiйного листа
особами та проflонуIоться до )"racTi
придбання доступного житла (далi -

кв..м, з них:

адресою:

складностi.

у зазначеному об'ектi с вiльними вiд зобов'язань перед третlми
. в програмi надання державноi пiдтримки для булiвничтва i

наJIежить

однокiмнатних квартир загаJIьною площею кв. м;

двокiмнатних квартир загальною площею

трикiмнатних квартир загальною площею

чотирикiмнатних квартир загальною площею

кв. м;

кв. м;

кв. м;

п'ятикiмнатних квартир загальною площею кв. м.

BapTicTb 1 кв. м загальноi площi квартири у за:}наченому булинку - гривень, загаJIьна

BapTicTb запропонованих квартир тисяч гривень.

У разi отримання коштiв вiд реалiзацii квартир вiдповiдно до Порядку забезпечення громаДяН

доступним житлом, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд1'|.02,2009 N 1а0 ý
редакцii постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11.05.2011 N 568), об'ект буДе ввелено В

експлуатацiю до та передано пiд заселення громадянам квартири, пiдключенi
(дата)

до мереж та забезпеченi газо-, електро-, водо-, теплопостачанням тощо.

Щля добулови зазначеного об'екта необхiдно тисяч гривень.

Кошти, отриманi забудовником вiд }част1 у програмi, булугь використанi виключно на добудову
(булiвничтво) або придбання житла в

(найменування та мiсцезнаходження об'скта)

не заперечус
(н9йменування пiдприемства, установи, органiзацii, П. I. Б. фiзичноi особи - пiдприемця)

щодо допуIцення на об'ект представникiв MiHicTepcTBa регiонального розвитку, будiвництва та
житлово-комунального господарства Украiни та iнспекторiв ,Щержавноi архiтектурно-будiвельноi
iнспекцii УкраТни для проведення позаппанових перевiрок,

Мiсцезнаходжоння пiдприсмства, устаЕови, органiзацii або мiсце проживання фiзичноi особи -

пiдприемця:



KoHTaKTHi данi керiвника пiдприемства, установи, органiзацii або фiзичноi особи - пiдприемця, або

уповноваженоi ними особи:
(телефон, факс, електронна адреса)

.Що гарантiйного листа додаються завiренi замовником:

графiк виконання будiвельно-монтажних робiт, погоджений територiальним органом .Щержавноi

ui"ir.*"урно-булiвельноi iнспекцii Украiни та з яким ознайомпено мiсцевий орган виконавчоi влади

або орган мiсцевого самоврядування;

рiшення замовника про затвердження проектно-кошторисноi докуплентацii з технiко-економiчними

показникамИ *".оо"о"О булинкУ (згiднО з резульТатамИ ексfiертизИ проекту будiвельноi

документацii, проведеноi у випадках, передбачених законодавством);

копiЯ першогО аркуша загальноi пояснюваJIьноi запиСки (том 1) (з повним найменранням об'екта);

копiя документq що дае право на виконання булiвельних робiт (дозволу на виконання булiвельних

робiт або зареестрованоi декпарацii про початок виконання будiвельних робiт);

копiя результатiв (висновку або звiту) експертизи проекту булiвельноi документацii, проведеноi у
випадках, передбачених законодавством;

копiЯ документа, що пiдтверджуе повноваження особи, яка пiдписала гарантiйний лист (лля фiзичних
осiб - пiдприемцiв - копiя в"rягу з единого державного реестру юридичних осiб та фiзичних осiб -
пiдприемцiв);

фотокартrСт об'екта (фасадiВ -2 -3, вrrугрiшнiх примiщенъ -2 - З) в електронномута паперовому
BapiaHTax,

Керiвник /

уповноважена особа
(пiдпис)

м. п.,k

(iнiцiали та прiзвище)

.Щиректор .Щепартаменту
державних програм та розвитку

житлового будiвництва о. М. Непомняший

* Для фiзичних осiб - пiдприемцiв - за наявностi.
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