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«…Державна спеціалізована фінансова установа «Державний 

фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» є дієвим 

інструментом реалізації житлової політики нашого Президента 

Віктора Януковича. Фондом напрацьовані та використовуються 

різноманітні механізми забезпечення житлом різних категорій 

громадян.

Діяльність Фонду, що працює в усіх регіонах країни, має 

позитивний соціальний ефект. І щасливі обличчя новоселів – 

краще тому підтвердження. 

Перед Фондом стоять амбітні задачі, зокрема, в рамках 

діючих житлових програм. Адже забезпечення громадян якісним 

та доступним житлом – стратегічне завдання, яке Уряд тримає на 

особливому контролі.»

(О. Вілкул)

Вілкул Олександр Юрійович
Віце-прем’єр-міністр України, 

Голова спостережної ради Фонду
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Чому саме 4 липня 1992 року?

Згадаємо ті часи…

В обіг була введена нова грошо-

ва одиниця – «купоно-карбованець». 

Або просто купон, як називали його 

українці. За іронією долі, він став пер-

шою національною валютою нашої 

країни. На жаль, зростання цін і до-

ходів, що вийшло з-під контролю, за-

доволення дефіциту фінансів шляхом 

вкидання нових партій карбованців 

призвели навесні 1992 року до почат-

ку гіперінфляції. Обмінний курс карбованця впав навіть по відношенню до 

російського (радянського) рубля, а єдиною твердою валютою в Україні, як і у 

всіх пострадянських республіках стали американський долар, німецька марка. Вже влітку були 

введені купюри номіналом в 500 і 1000 карбованців. Грошові  знаки в 1, 3, 5 і 10 карбованців 

швидко стали дрібною розмінною «монетою», а потім і зовсім безглуздою макулатурою.

Саме в цей момент, 4 липня 1992 року, Кабінет Міністрів України приймає постанову під 

№ 369 (Прем’єр-міністром на той час був Вітольд Фокін), якою створює у складі Асоціації моло-

діжних житлових комплексів України Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та 

затверджує Положення про цей Фонд. Міністерству фінансів України доручається забезпечити 

виділення Фонду сприяння молодіжному житловому будівництву коштів на компенсацію до-

даткових витрат, пов’язаних з лібералізацією цін, відповідно до пункту 2 постанови Кабінету 

Історія в подіях*

І. Передумови

Прем’єр-міністр України Вітольд Фокін

(23 жовтня 1990 р. – 1 жовтня 1992 р.) під час вручення

почесної грамоти ВА «Укрмолодьжитло» (2012 рік)

* Використані матеріали «Збірника спогадів» та видання «Літопис: справи та долі»
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Міністрів України від 4 квітня 1992 року № 175 та розпоряджен-

ня Кабінету Міністрів України від 16 березня 1992 року № 157-р.

Що таке «лібералізація» і рі-

вень тодішньої інфляції можна 

зрозуміти з наступних цифр: у 1992 

році на компенсацію з державного 

бюджету було спрямовано 1,988 

млрд. крб., у 1993 р. – 19, 674 млрд. 

крб., у 1994 р. – 138,765 млрд. крб., 

у планах на 1995 р. вже було запла-

новано 1 трлн. крб.

Але рішення відбулося. Поча-

лася історія становлення нової інституції, якій судилося 

стати дієвим інструментом реалізації житлової політики у 

новоствореній Державі.

Історія в подіях

Відбиток першої печатки Фонду

Вхід до приміщення,

в якому розміщувався Фонд

(1992 - 1994; 1997 -  1998 роки)



Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву»

2020 рокiв втiлення житлових мрiй рокiв втiлення житлових мрiй

6

Звідки ж взялась сама ідея? Назва?
За наявними джерелами вперше офіційне рішен-

ня про створення «Українського фонду молодіжного 
житлового будівництва» було затверджено на зборах 
Республіканської Асоціації МЖК України в березні 1991 
року у м. Чернівцях. Завданням цього Фонду вбачалася 
цільова фінансова підтримка молодіжних будівельних малих підприємств, організацій і коопе-
ративів, що здійснюють будівництво житла для молоді в умовах ринкової економіки.

У проміжок часу між цими датами:  «березень 1991 р. –                 
липень 1992 р.» активістами руху МЖК, за підтримки дуже ве-
ликої кількості фахівців державного управління було створено 
методологічну та нормативно-правову базу, здійснено значну 
організаційну роботу, наслідком якої і стала поява історичної по-
станови Кабінету Міністрів України від 04.07.1992 р. № 369. 

З виходом вказаної постанови було привернуто увагу місце-
вої влади до цього питання. Наприклад, з’явилося розпоряджен-
ня Представника Президента України у Львівській області від 
10.08.1992 р. № 421, згідно з яким почало діяти регіональне відді-
лення Фонду у Львові.

У цей час керівництво Фондом здійснювала Рада Асоціації МЖК України (Голова Ради 
на той час - Микола Мальцев, директор виконавчої дирекції - Ганна Покорнюк). Виконував 
обов’язки Голови правління Фонду Петро Михайлов.

Протягом наступних двох років Фонд за підтримки Асоціації поступово стає активним 
учасником системних перетворень, що здійснюються у державі.

Історія в подіях

ІІ. Початок

Будівництво першого будинку, за програмою

молодіжного житлового кредитування у м. Львові



2020 рокiв втiлення житлових мрiй рокiв втiлення житлових мрiй

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 7

У 1993 році у Законі України “Про сприяння соціальному становлен-
ню та розвитку молоді в Україні» з’явилася стаття 10 «Житлові умови мо-
лоді». Але всі розуміли, що з вгамуванням гіперінфляції зникне сам при-
від для компенсації державних витрат, пов’язаних з лібералізацією цін. 
На одному з засідань Ради Асоціації МЖК Володимир Грищенко (на той 
час президент МЖК «Мрія» (м. Сєвєродонецьк), запропонував 
розробити механізм довгострокового пільгового кредитування 
молодих сімей на будівництво житла. Ідея швидко знайшла при-
хильників серед активістів і симпатиків руху МЖК.

В цей же час здійснюються заходи по вдосконаленню діяль-
ності Фонду, інтеграції його у загальноприйняті у державі проце-
дури та регламенти. Наслідком цієї роботи стало прийняття по-
станови Кабінету Міністрів України від 21.11.1994 р. № 785 «Про 
внесення змін та доповнень до Положення про Фонд сприяння 
молодіжному житловому будівництву Асоціації молодіжних житлових комплексів». Внесени-
ми змінами із органів управління Фонду виключається рада, ревізійна комісія Асоціації МЖК 
України, тобто фактично були зроблені перші кроки до трансформації Фонду у державну уста-
нову. Головою правління Фонду стає Дмитро Олійник, директором – Віктор Похльобін. В цей 
же час головою Ради Асоціації обирається  Валерій Омельчук, директором виконавчої дирек-
ції призначається Леонід Рисухін. З огляду на наявність нових реалій, пов’язаних з вищезазна-
ченою постановою Кабінету Міністрів від 21.11.1994 р. № 785, з метою впорядкування взаємодії 
та реалізації спільних заходів, узгодженим рішенням Фонду та Асоціації було відпрацьовано, 
та у червні 1995 р. затверджено «Порядок організації роботи».

За ініціативою місцевих осередків Асоціації МЖК України, безпосередньо на їх базі, про-
довжують створюватися регіональні відділення, зокрема, у 1996 році - Північне (м. Харків), які 

на той час займалися  здебільшого інформаційною, організаційною та аналітичною діяльністю.

Історія в подіях
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Наступні роки характеризувались наполегливою роботою з 

відпрацювання нових механізмів державної підтримки молодіж-

ного житлового будівництва. Разом з активом оновленої Асоці-

ації МЖК, яка згідно з перереєстрацією у Мінюсті (Свідоцтво від 

25.10.1995 р. № 691) стала Всеукраїнською Асоціацією «Укрмолодь-

житло», Фонд долучається до практичних дій по впровадженню ме-

ханізму довготермінового пільгового кредитування молодих сімей 

на будівництво та придбання житла. Але така постановка питання 

потребувала ще більш чіткої ідентифікації Фонду, як державної установи.

Саме тому, Указом Президента України Кучми Л.Д. від 04.12.1996 р. №1165 «Про додаткові 

заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики» Кабінету Міністрів України було дору-

чено утворити при Міністерстві України у справах сім’ї та молоді «Фонд сприяння молодіжно-

му житловому будівництву».

Кабінетом Міністрів України прийнято поста-

нову від 14.04.1997р. №334 «Про заходи щодо ви-

конання Указу Президента України від 04 грудня 

1996 року № 1165». Цією  постановою  створено 

Фонд сприяння молодіжному житловому будів-

ництву при Міністерстві України у справах сім’ї та 

молоді, який став правонаступником Фонду, ство-

реного постановою КМУ від 04.07.1992 р. № 369.

Починається новий етап. Фонд стає де-юре 

державною установою. Головою правління Фонду стає Володимир Грищенко. Розробляється 

Історія в подіях

ІІI. Становлення

Голова правління Фонду Володимир Грищенко під час виступу (1997 рік) 
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та впорядковується нормативно-правова база. 27.05.1997 р. за-

тверджується Положення про Фонд сприяння молодіжному жит-

ловому будівництву. Генеральним директором призначено Вадима 

Циганка. Розпочинається процес створення регіональних відді-

лень. Перше таке відділення – Східно-Українське у м. Луганську 

було створене згідно з рішенням правління Фонду від 05.09.1997 р. 

за безпосередньої участі та підтримки заступника голови обласної 

державної адміністрації Л. Рисухіна. Керівником цього відділення 

було призначено Вадима Коваля (наказ №9-А від 10.09.1997 р.).

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 р. № 

1352 «Про додаткові заходи щодо реалізації молодіжної житлової політики» затверджено «По-

ложення про порядок надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим 

сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла». Логічно, що 

cаме у Луганській області, конкретно: у містах Сєвєродонецьку 

та Лисичанську у грудні 1997 року було вперше в Україні нада-

но пільгові довгострокові державні кредити молодим сім’ям за 

рахунок обласного та місцевого (м. Сєвєродонецьк) бюджетів. 

Перші кредитні договори від імені Фонду в урочистій обста-

новці були підписані Вадимом Циганком 30.12.1997 р.

Початок 1998 року відзначено відкриттям у лютому пер-

шого консультаційного центру Фонду (м. Київ, вул. Бубнова, 5). 

20 березня у м. Києві урочисто підписано перші в Україні десять 

іпотечних кредитів, наданих за рахунок державного бюджету. 

Червень 1998 р. - проводиться перший науково-методичний 

семінар Фонду (м. Бровари, Київська область).
Будівництво житлового будинку у м. Сєвєродонецьку

Історія в подіях Копія першої кредитної угоди
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В цьому ж році двічі відбулися зміни Голови 

правління Фонду: спочатку у червні було призначе-

но Олександра Полякова, а потім у жовтні – Валерія 

Омельчука.

В 1999 – 2001 р.р. було продовжено організа-

ційне становлення Фонду. Так, у жовтні 1999 р. було 

підписано Розпорядження Президента України 

Кучми Л. Д. від 06.10.1999 р № 244 «Про сприяння 

розвитку молодіжного житлового будівництва».

02.06.2000 р. прийнято постанову Кабінету 

Міністрів України № 885 «Про організацію житлового кредитування населення України». У цей 

же час дирекцією Фонду було розроблено перший варіант законопроекту, що був покликаний 

врегулювати діяльність Фонду на законодавчому рівні, а саме - проект Закону «Про житлове 

кредитування населення України», що був поданий на розгляд Верховної Ради народними 

депутатами Раїсою Богатирьовою та Віталієм Журавським.

Історія в подіях

Президент України Л. Д. Кучма

на урочистому введенні в експлуатацію житлового будинку в місті Суми
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ІV. Нові перспективи 

Постановою Кабінету Міністрів Укра-

їни від 26.10.2000 р. № 1604 затвердже-

но оновлену редакцію Положення про 

Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву. Введено поняття 

«спостережна рада», правління стає ви-

конавчим органом. Першим головою спо-

стережної ради Фонду став Мотренко Тим-

офій Валентинович, на той час заступник 

Урядового секретаря Кабінету Міністрів 

України.

Вжито заходи по вдосконаленню ін-

ших нормативно-правових актів, зокрема 

29.05.2001 р. прийнято постанову КМУ № 

584 «Про порядок надання пільгових дов-

готермінових кредитів молодим сім’ям та 

одиноким молодим громадянам на будів-

ництво (реконструкцію) і придбання житла».

Як найбільш оптимістичним, з точки 

зору перспектив, можна оцінити період 

роботи Фонду у 2002 – 2004 роках. 29 липня 2002 року Кабінет Міністрів України прийняв 

постанову №1089 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді житлом 

на 2002 – 2012 роки». Це – стратегічна програма, яка стала базою для реалізації державної 

Історія в подіях

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

від 29 липня 2002 р. N 1089 

Київ 

Про затвердження Державної програми 

забезпечення молоді житлом

на 2002 - 2012 роки 

На виконання пункту 1 розпорядження 

Президента України від 6 жовтня 1999 р. N 244  

“Про сприяння розвитку молодіжного житло-

вого будівництва” Кабінет Міністрів України 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 

1. Затвердити Державну програму забез-

печення молоді житлом на 2002 - 2012 роки 

(далі - Програма), що додається. 

…

Прем’єр-міністр України                        А. КІНАХ
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політики забезпечення молоді житлом на десять років, по-суті, зобов’язанням держави щодо 

її фінансування, а також чи не єдиною правовою підставою для виділення бюджетних коштів 

на зазначені цілі.

Згідно з Державною програмою забезпечення 

молоді житлом на 2002 – 2012 роки, затвердженою 

постановою Кабінетом Міністрів України від 

29.06.2002 р. № 1089, Урядом запроваджено декілька 

економічних механізмів стимулювання розвитку 

молодіжного житлового будівництва. 

Саме в цей період було забезпечено найкращу 

динаміку фінансування заходів програми з 

державного бюджету і виділено найбільшу суму у 

2004 році – 122 млн. грн. Значно збільшено обсяги 

фінансування за рахунок місцевих бюджетів. Видано 

найбільшу кількість кредитів молодим сім’ям: 1601 кредит у 2004 році. Постановою Кабінету 

Міністрів від 04.06.2003 р. №853 затверджено «Порядок часткової компенсації відсоткової 

ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) і придбання житла».

Історія в подіях

Прем’єр-міністр України А. К. Кінах

на урочистому введенні чергового житлового будинку
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Згодом, протягом 2005 – 2009 років, спостерігається 

загальне погіршення результатів роботи Фонду. Має місце 

стійка тенденція до зменшення обсягів фінансування, яка 

триває до 2009 р. включно, коли відбулося повне припи-

нення фінансування програми пільгового кредитування за 

рахунок загального фонду державного бюджету. 

Незважаючи на започаткування комп’ютерної рейтингової системи відбору кандидатів, що 

було покликано забезпечити підвищення об’єктивності і прозорості у процесі прийняття рішен-

ня про надання кредитів, таких кредитів надається все менше і у 2009 році зафіксовано най-

менша кількість  сімей, що отримали державну підтримку за програмами Фонду: 224 сім’ї за рік.

Не знайшла також подальшого розвитку ідея, започаткована постановою Кабінету Міні-

стрів України від 14.05.2008 р. № 453   «Про затвердження Порядку використання коштів, пе-

редбачених у державному бюджеті для надання кредитів на будівництво (придбання) житла 

для науково-педагогічних та педагогічних працівників».

Значне розширення можливостей за механізмом часткової компенсації відсоткової 

ставки кредитів комерційних банків у 2005 р., яке дозволило сприяти забезпеченню житлом 

понад 15 тис. сімей, призвело до утворення значної заборгованості перед цими молодими 

сім’ями вже у 2009 році. Створене у 2005 році як госпрозрахунковий підрозділ Державного 

фонду сприяння молодіжному житловому будівництву, Управління житлового будівництва 

Фонду (з метою реалізації державної молодіжної житлової політики та розвитку житлового 

будівництва в Україні) своєю діяльністю не тільки не забезпечило досягнення мети, а взагалі 

призвело до виникнення такого нового для Фонду явища, як довгобуди та неефективне ви-

користання коштів позичальників.

V. 2005-2009 р.р.

Історія в подіях Акція Спілки молодих соціалістів та ВМГО

«Молодь. Житло. Кредит» під стінами Фонду,

Київ, (19 червня 2006 року)
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У цей же час, на тлі загального погіршення ситуації, про-

довжувалися заходи з організаційного вдосконалення роботи 

Фонду.

Фондом отримано Свідоцтво про реєстрацію фінансової 

установи відповідно до розпорядження Держфінпослуг, від 

05.12.2006 р.

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 

15.04.2009 р. №340, змінюється назва «Державний фонд спри-

яння молодіжному житловому будівництву» на Державна спеці-

алізована фінансова установа «Державний фонд сприяння мо-

лодіжному житловому будівництву», затверджено статут Фонду, 

яким передбачено формування статутного капіталу у розмірі 26 

100 000 (двадцять шість мільйонів сто тисяч) гривень. Запрова-

джено нову програму кредитування за рахунок коштів статутного капіталу Фонду. У цей час 

головами спостережної ради були Павленко Юрій Олексійович (липень 2005- лютий 2007), 

Табачник Дмитро Володимирович (лютий 2007-квітень 2008). У квітні 2008 року головою спо-

стережної ради знову призначено Павленка Юрія Олексійовича, на той час міністра України 

у справах сім’ї, молоді та спорту. В цей же час народним депутатом України Філіндашом Є. В. у 

співавторстві з Самойлик К. С. та Пінчуком А. П. на розгляд Верховної Ради України було вне-

сено другий варіант проекту Закону України «Про забезпечення молоді житлом».

Тим не менше, у 2010 рік Фонд увійшов, за влучним висловом Міністра регіонального 

розвитку та будівництва України Володимира Яцуби , «голим та босим».

Відсутність фінансування з державного бюджету видатків на пільгове кредитування мо-

лодих сімей. Річна заборгованість державного бюджету за виплатами з часткової компенсації 

відсоткової ставки кредитів комерційних банків перед 10,5 тис. молодих сімей.

Історія в подіях

Урочистості з нагоди введення в експлуатацію

житлового будинку в м. Вінниця, 06.06.2008
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Повна втрата довіри: як у середовищі пози-

чальників, так і в керівництва держави.

Вкрай несприятливе інформаційне середови-

ще навколо діяльності Фонду.

Відсутність дієвого контролю за термінами 

введення в експлуатацію житлових будинків та 

ефективним використанням кредитних коштів 

позичальників Фонду. Десятки так званих «про-

блемних об’єктів», перспективи завершення бу-

дівництва яких відсутні, оскільки грошові кошти 

інвесторів використані не за призначенням...                                   

І найприкріше – сотні ошуканих позичальників, що 

втратили  надію отримати житло.

Історія в подіях

Ошукані інвестори пікетують уряд
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У 2010 році відновлюється увага держави до 

питання забезпечення молоді житлом. Уряд призна-

чає на посаду Голови спостережної ради Анатолія 

Толстоухова, на посаду Голови правління – Леоні-

да Рисухіна. Фонд віднесено до сфери управління 

профільного міністерства у галузі житлового будів-

ництва – Мінрегіону. Відновлено фінансування про-

грами пільгового кредитування з загального фонду 

державного бюджету. Відновлено фінансування з 

державного бюджету часткової компенсації процентів за кредитами комерційних банків та 

вжито заходів щодо повного погашення існуючих заборгованостей.

За ініціативи Фонду при  підтримці Мінрегіону Урядом прийнято ряд рішень, які норма-

тивно врегулювали питання забезпечення житлом позичальників, що вклали свої кошти у 

так звані «проблемні» об’єкти (постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 № 458, від 

30.11.2011р. № 1231, розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 травня 2012 р. N 299-р).

Історія в подіях

VI. Нове дихання

Непомнящий О. М., Грищенко В. О., Толстоухов А. В.,

Рисухін Л.І., Самойлик К. С. під час круглого столу (2010 рік)
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З 2010 року Фонд, за дорученням Мінрегіону, в 

рамках виконання Державної програми забезпечен-

ня населення  доступним житлом на 2010 – 2017 роки 

(постанова Кабінету Міністрів України від 11 листопада 

2009 р. N 1249) розпочинає впровадження механізму, 

надання державної підтримки громадянам для будів-

ництва доступного житла («30 × 70»). 

Починаючи з 2011 року Фонд визначено адміні-

стратором функціонування Єдиного державного реє-

стру громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов. У цьому ж році організовано розробку третього 

варіанту законопроекту, та забезпечено широке гро-

мадське обговорення проекту Закону України в «Про 

особливості державної підтримки забезпечення моло-

ді житлом», який внесено на розгляд Верховної Ради 

України народними депутатами  А.Пінчуком, К. Само-

йлик, Є. Царьковим, А. Давиденко, О. Зацем, С. Грине-

вецьким, В. Лук’яновим та прийнято у першому читанні 

17 травня 2012 року. 

У 2012 році Фонд залучено до реалізації соціаль-

них ініціатив Президента України Віктора Януковича по 

здешевленню вартості іпотечних кредитів згідно з по-

становою Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 р. 

№ 343 «Про затвердження порядку здешевлення вартості іпотечних кредитів для забезпе-

чення доступним житлом громадян, які потребують поліпшення житлових умов».

Історія в подіях

Засідання круглого столу з обговорення проекту Закону 

«Про особливості державної підтримки забезпечення

молоді житлом» на Житомирщині

Засідання Міжвідомчої комісії Мінрегіону з питань

відбору об’єктів для програми надання державної підтримки

громадянам для будівництва доступного житла
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Фондом також започатковано реалізацію про-

грами кредитування юридичних осіб, насамперед, 

об’єднань співвласників багатоповерхових будинків 

(ОСББ) для проведення реконструкції, капітального та 

поточного ремонту об’єктів житлово-комунального 

господарства. (Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для пільгового 

кредитування юридичних осіб, у тому числі об’єднань 

співвласників багатоквартирних будинків, для прове-

дення реконструкції, капітального та поточного ре-

монту об’єктів житлово-комунального господарства» 

від 31 травня 2012 р. N 599).

У цей же період вживаються заходи щодо подаль-

шого вдосконалення роботи Фонду. Фонд отримує від 

Нацкомфінпослуг ліцензію на здійснення діяльності з на-

дання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів 

кредитними установами та ліцензію на здійснення діяль-

ності із залучення коштів установників управління май-

ном для фінансування об’єктів будівництва та/або здій-

снення операцій з нерухомістю.

Фонд отримує нове приміщення для розміщення цен-

трального апарату, вжито заходи з технічного оснащення, 

вдосконалено організаційну структуру, впроваджено по-

няття «кредитного комітету» тощо.

Історія в подіях

Підписання тисячного договору за механізмом здешевлення

вартості іпотечних кредитів (28 листопада 2012 року)

Вручення сертифікату тридцятитисячному

клієнту Фонду (16 серпня 2012 року) 
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Вжито заходи по формуванню корпоративної 

культури. Створено музейну експозицію, присвяче-

ну 20-річчю діяльності Фонду. Проведено відкритий 

конкурс та затверджено логотип, який  знаходиться 

на реєстрації як знак для товарів і послуг (здійснено 

перший етап експертизи). Запроваджено систему офі-

ційних відзнак Фонду, проведено Всеукраїнський кон-

курс дитячих малюнків на тему: «Малюю дім – малюю 

майбутнє». Запроваджено рейтингову схему оцінювання робо-

ти регіональних підрозділів Фонду за кількісними та якісними 

показниками. Відновлено продуктивну співпрацю з Всеукраїн-

ською Асоціацією «Укрмолодьжитло», профспілкою працівників 

молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого само-

врядування, з місцевими органами держав-

ної влади та самоврядування.

 Укладено угоди про співпрацю з Фе-

дерацією професійних спілок України, Дер-

жавною службою молоді та спорту України, 

започатковано взаємодію з Національним 

інститутом стратегічних досліджень.  

За результатами звіту голови правління Фонду на засіданні Уряду 24 

вересня 2012 року «Про стан виконання Державної програми забезпечен-

ня молоді житлом на 2002 – 2012 роки», прийнято постанову Кабінету Мі-

ністрів України від 24.10.2012 р. № 967 «Про затвердження Державної про-

грами забезпечення молоді житлом на 2013 – 2017 роки».

Історія в подіях

Засідання спостережної ради Фонду веде А. В. Толстоухов (05.07.2012 р.)

Визначення переможців Всеукраїнського

конкурсу дитячих малюнків на тему:

«Малюю дім – малюю майбутнє» за участі

народного художника України Ніколайчук Н.І. 

Переможець конкурсу

на створення логотипу Фонду

Веременич Ольга Геннадіївна
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20 років діяльності Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву» – це  склад-

ний шлях становлення. На цьому шляху були як здо-

бутки, так і поразки. Як надії, так і розпач.

Підсумовуючі основні етапи становлення, має-

мо констатувати, що Фонд за ці роки перетворився 

на потужну державну фінансову установу, яка здатна 

реалізувати будь-який механізм державної підтрим-

ки громадян у забезпеченні житлом.

У 2013 році затверджено новий склад Спостережної ради Фонду, яку очолив Віце-

прем’єр-міністр України О. Ю. Вілкул.

Стратегічними напрямками діяльності Фонду на 2013 рік зокрема визначено: ефективне 

обслуговування діючих договорів Фонду; реалізація та виконання заходів Державної про-

грами забезпечення молоді житлом на 2013-2017 рік; продовження, за підтримки Мінрегіону, 

реалізації Державної соціально-економічної програми забезпечення населення доступним 

житлом на 2010 – 2017 роки та програми здешевлення вартості  іпотечних кредитів, нада-

них на будівництво житла; удосконалення та розширення  можливостей програми креди-

тування юридичних осіб, у тому числі об’єднань співвласників багатоквартирних будинків 

для проведення ремонту або реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства; 

сприяння прийняттю Верховною Радою України проекту Закону України «Про особливос-

ті державної підтримки забезпечення молоді житлом»;  створення Молодіжної громадської 

ради при Фонді, як постійно діючого консультаційно-дорадчого органу. 

Історія в подіях

Засідання спостережної ради Фонду веде Віце-прем’єр-міністр,

голова спостережної ради Фонду, О. Вілкул (18 квітня 2013 року)

VII. Перспективи
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На часі нові перспективи співпраці з іншими активни-

ми учасниками ринку житла та нерухомості, в першу чергу 

громадськими організаціями (Асоціація міст України, орга-

нізації об’єднань ОСББ, Конфедерація будівельників  Укра-

їни, тощо).

Серед головних завдань: подальше відпрацювання та 

вдосконалення регламентів роботи Фонду, як спеціалізо-

ваної фінансової установи, впровадження принципово но-

вого програмного забезпечення, перехід на Міжнародні 

стандарти бух-

галтерського обліку та фінансової звітності, від-

працювання нових можливостей за процедурою 

управління фондами фінансування будівництва 

та реалізації проектів відповідно до Державної 

програми активізації розвитку економіки на 

2013-2014 роки, завершення формування Єдино-

го державного реєстру громадян, які потребу-

ють поліпшення житлових умов.

І головне: постійне збільшення кількості 

громадян, які за державної підтримки отриму-

ють можливість поліпшити власні житлові умови.

                                    ПРАВЛІННЯ ФОНДУ,  2013 рік

Правління Фонду: Парух І.В., Ісаєв Є.А., Рисухін Л.І.,

Білан О.М., Левченко Е.Б., Комнатний С.О.

Історія в подіях

Голова спостережної ради О. Вілкул вітає новоселів

міста Новомосковськ Дніпропетровської області
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Історія в подіях

Наш головний здобуток – радiсть в очах новоселiвНаш головний здобуток – радiсть в очах новоселiв
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Історія в подіях

Наш головний здобуток – радiсть в очах новоселiвНаш головний здобуток – радiсть в очах новоселiв
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Історія в подіях

Наш головний здобуток – радiсть в очах новоселiвНаш головний здобуток – радiсть в очах новоселiв
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Історія в подіях

Наш головний здобуток – радiсть в очах новоселiвНаш головний здобуток – радiсть в очах новоселiв
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Історія в особистостях

«… 2. Створити у складі Асоціації молодіжних житлових комплексів 

України Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву та затвердити 

Положення про цей Фонд згідно з додатком. 

Міністерству фінансів України забезпечити виділення Фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву коштів на компенсацію додаткових 

витрат, пов’язаних з лібералізацією цін, відповідно до пункту 2 постанови 

Кабінету Міністрів України від 4 квітня 1992 р. N 175 та розпорядження Кабі-

нету Міністрів України від 16 березня 1992 р. N 157-р…»

(постанова Кабінету Міністрів України «Про 

сприяння розвиткові молодіжного житлового 

будівництва » від 4 липня 1992 року N 369 )

Мальцев Микола Володимирович

Голова ради Асоціації молодіжних

житлових комплексів України

1992-1994

Михайлов Петро Михайлович

В. о. Голови правління

1992-1994
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«… Изначально были компенсации, выдача которых контролирова-

лась исключительно Министерством финансов Украины и Ассоциацией. 

Мы реализовали хорошую идею перехода из системы компенсации в сис-

тему кредитования молодых семей… Необходимость такого преобразова-

ния объяснялась довольно просто. Если бы компенсация осталась – она 

бы исчерпала себя, так как время диктовало новые условия. Кредитование 

было более понятной системой, которая детализировала ранее отсутство-

вавшие принципы кредитования…»
(Д. Олійник)

Олійник Дмитро Миколайович

Голова правління

1994-1997

Пахльобін Віктор Миколайович

Директор виконавчої дирекції

1994-1997

Історія в особистостях
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«…Україна стала першою серед країн СНД, де був розроблений і впро-
ваджений реальний механізм забезпечення житлом молодих громадян. До-
свід України став вивчатися її сусідами…

А в Україні почалася кропітка робота зі створення нормативної бази 
кредитування, формування центрального апарату та регіональних відділень 
Фонду. Молоді сім’ї почали отримувати кредити по всій Україні. Розробляють-
ся і впроваджуються різні механізми державної підтримки молодих сімей.

Прийшов час принципово змінити підхід до програми забезпечення 
молоді житлом. І насамперед, шляхом значного збільшення обсягів фінан-
сування, розширення напрямів і способів реалізації програми, зробити її 
багатоваріантною та реально доступною, передбачивши в тому числі будів-
ництво державного найманого житла. Необхідно повернутися до ідеології 
створення середовища проживання при будівництві житлових будинків, 
відновити комплексну забудову мікрорайонів…»

(В. Грищенко)

«…Первые шаги нового Фонда начинались в экстремальных условиях, 
так как своего офиса не было. Не было и штатного коллектива, не было и 
зарплаты, не было ничего. А был предоставлен стол и стул в кабинете ди-
ректора «Ассоциации», где Фонд проработал до весны 1998 года. То было 
интересное время – время «голого» энтузиазма нескольких человек, как 
сотрудников «Ассоциации» так и новоиспечённых сотрудников Фонда… 

Хочу пожелать следующим руководителям Фонда не забывать его 
историю, а использовать достижения предшественников и не повторять 
ошибки.»

(В. Циганок)

Грищенко Володимир Олександрович

Голова правління 

Квітень 1997 - липень1998

Циганок Вадим Леонідович

Генеральний Директор 

Вересень 1997 - грудень 2000

Історія в особистостях
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«… Наполеглива робота активу Асоціації МЖК України створила умо-

ви для подальшого розвитку молодіжного житлового будівництва в Україні, 

а також для становлення Фонду сприяння молодіжному житловому будів-

ництву і нових механізмів фінансування будівництва житла для молоді, для 

того, щоб було прийнято більше ста місцевих програм забезпечення жит-

лом молоді у всіх регіонах України і фінансування житлового будівництва з 

місцевих бюджетів для молоді з року в рік зростало…

29 липня 2002 року Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 

1089 «Про затвердження Державної програми забезпечення молоді жит-

лом на 2002 – 2012 роки». Ця стратегічна програма є базою для реалізації 

державної політики забезпечення молоді житлом на десять років…
(В. Омельчук)

Поляков Олександр Павлович

Голова правління

Липень 1998 - травень 1999

Омельчук  Валерій Олексійович

Голова правління

Червень 1999 - квітень 2010

Історія в особистостях
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«…Роль держави у забезпеченні умов, за яких кожен громадянин мати-

ме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду, 

полягає у реалізації низки державних програм, спрямованих на вирішення 

житлової проблеми окремих категорій громадян, зокрема молоді, із залу-

ченням бюджетних коштів.

За своїм змістом такі державні програми базуються  на іпотечних схе-

мах, адже заставою виступає житло, що придбається або будується за раху-

нок іпотечного кредиту, проте проценти  за таким кредитом частково або 

повністю погашаються за рахунок бюджетних коштів. Кожна з таких про-

грам передбачає різні механізми кредитування, що, власне, зумовлює й різ-

ну ефективність їх реалізації. 

Згідно з державною програмою забезпечення молоді житлом на 

2002-2012 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 

29.06.2002 № 1089, Урядом запроваджено декілька економічних механізмів 

стимулювання розвитку молодіжного житлового будівництва.

Найефективнішим з них, як показав час, є механізм надання пільгових 

довготермінових кредитів молодим сім’ям. 

Це стратегічна програма, яка стала базою для реалізації державної по-

літики забезпечення молоді житлом на десять років , по-суті, зобов’язанням 

держави щодо її фінансування, а також чи не єдина правова підстава для 

виділення бюджетних коштів на зазначені цілі. »
(Т. Мотренко)

Мотренко Тимофій Валентинович

Голова спостережної ради

Жовтень 2000 – липень 2005

Історія в особистостях
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«…Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву на сьогод-

ні залишається єдиним прикладом успішної реалізації державної політики 

щодо забезпечення житлом тих, хто цього потребує…

 Потенціал, досвід, кадровий склад Фонду є цінністю держави і держа-

ва не має права це втратити.  Напрацьовані Фондом технології є найбільш 

об’єктивними, вони пройшли практичне адаптування, і якщо говорити про 

певну державну стратегію забезпечення молоді житлом, то база Фонду, до-

свід Фонду, технології, результати роботи Фонду мають бути в основі. »
(Ю. Павленко)

«…Одна з найголовніших рис людського життя – дах над головою. Він 

створює затишок і спокій, є основою нашого буття. І в цьому молодим сім’ям 

допомагає програма молодіжного кредитування, яка реалізується Держав-

ним фондом сприяння молодіжному житловому будівництву, дає можли-

вість отримати квартири в кредит на пільгових умовах…»
(Д. Табачник)

Павленко Юрій Олексійович

Голова спостережної ради

Липень 2005 – лютий 2007

Квітень 2008 - травень 2010

Табачник Дмитро Володимирович

Голова спостережної ради

Лютий 2007 - квітень 2008

Історія в особистостях
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«Мы не выбираем время, в которое живём. И оно нас вряд ли выбирает. 

Так или иначе, но наступает момент неотвратимости встречи. Мы не зна-

ем сколько, как, но жизнь уже началась. Наша жизнь начиналась во время 

оттепели, за которой наступила «Эпоха застоя». Никто тогда не думал и не 

гадал, что мы на пороге рождения нового мира, страны, политики. В 1990-м 

году я стал народным депутатом Украины. Пришло время формировать по-

литику, как строить дом, школу, больницу, завод. Мы выбрали молодёжную 

политику и взялись за дело засучив рукава. Со временем одним из её на-

правлений стало молодёжное жилищное строительство, поднятое на уро-

вень приоритета государственной молодёжной политики и возведённое в 

государственную программу.»
(А. Толстоухов)

Толстоухов Анатолій Володимирович

Голова спостережної ради

Травень 2010 - квітень 2013

Історія в особистостях
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Історія в цифрах

1992 - 1998 рік

Побудовано 790 об’єктів на 57 000 квартир та

860 індивідуальних будинків площею 3,4 млн. кв. метрів

1998 - 2012 рік

Забезпечення житлом 32 800 молодих сімей

Введення в експлуатацію 911 житлових об’єктів
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Історія в цифрах
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Фонд сьогодні

Кабінет Міністрів України

Регіональні управління (26)

Обласні

державні

адмінстрації

Правління Фонду

Центральний апарат

Мінрегіон 
(головний

розпорядник)

Спостережна 
рада 

(контроль)

Нацкомфінпослуг
(нагляд над фінансовою

установою)
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Соціальні ініціативи

Президента (13/3)

Соціальні ініціативи

Президента (13/3)

Фонд сьогодні

Єдиний

державний

реєстр

Кредитування 

ОСББ

(3% річних)
Пільгові кредити

(3% річних, пільги на дітей)

Часткова компенсація

(облікова ставка НБУ)

Доступне житло

(30Х70)

ФОНД – БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНА УСТАНОВА З РОЗВИНЕНОЮ ІНФРАСТРУКТУРОЮ
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Фонд сьогодні

ЕФЕКТИВНІСТЬ СПІВПРАЦІ З НАЦІОНАЛЬНОЮ КОМІСІЄЮ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
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Фонд сьогодні

НАЛАГОДЖЕННЯ АКТИВНОГО ДІАЛОГУ З ЦЕНТРАЛЬНИМИ

ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ОБЛАСНИМИ ДЕРЖАВНИМИ

АДМІНІСТРАЦІЯМИ, ПРОФЕСІЙНИМИ СПІЛКАМИ

Підписання Меморандуму про співпрацю з 

місцевою владою Закарпатської області

Місцева влада Сумщини активно підтримує

програми житлового будівництва

Підписання угоди з Федерацією

професійних спілок України

Підписання меморандуму з місцевою

владою Чернігівської області

Активний діалог з Київською

міською радою профспілок

Фонд налагоджує зв’язки

з Херсонщиною

Фонд і Державна служба

молоді та спорту України
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Фонд сьогодні

ПРОВЕДЕННЯ ФОРУМІВ, КРУГЛИХ СТОЛІВ, СЕМІНАРІВ З ПИТАНЬ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДОСТУПНИМ ЖИТЛОМ.

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ВЛАСНИХ КАДРІВ

Оперативні питання в роботі з регіональними

управліннями  вирішуються на селекторних нарадах

Круглий стіл з лідерами молодіжних

громадських організацій

Семінари та наради з директорами

дозволяють обмінюватися досвідом 

«Міжнародний форум «Молоді – житло,

Державі – перспективу»

«Міжнародний форум «Молоді – житло,

Державі – перспективу»

Круглий стіл з питань забезпечення

молоді доступним житлом
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Фонд сьогодні

ВІДКРИТІСТЬ ДЛЯ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ. СПІВПРАЦЯ

З НАРОДНИМИ ДЕПУТАТАМИ УКРАЇНИ, З ДЕРЖАВНИМИ

ТА НЕДЕРЖАВНИМИ УСТАНОВАМИ
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Фонд сьогодні

Фонд – дружний i активний колективФонд – дружний i активний колектив
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Фонд сьогодні

Фонд – дружний i активний колективФонд – дружний i активний колектив
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Регіональне управління В АР Крим створене в квітні 1998 року.           

Директор регіонального управління - Ганночка Сергій Володимирович.

Регіональне управління Фонду в АР Крим за час свого існування           

надало допомогу у отриманні власного житла 711 кримчанам. 

В регіональному управлінні 

працює 9 висококваліфікованих 

спеціалістів, деякі з них працю-

ють в Фонді вже понад 10 років.

В 2012 році прийнята “Програма розвитку буді-

вельної галузі та житлового будівництва в АР Крим”, 

яка в тому числі передбачає молодіжне житлове кре-

дитування молоді.

Саме це регіональне управління щороку вітає 

представників всіх регіо-

нальних управлінь на щоріч-

них семінарах Фонду.

На цих семінарах пред-

ставники регіонів мають 

змогу обмінятися досвідом, 

налагодити контакти та під-

тримати дружню атмосферу 

у нашому великому колек-

тиві. 

Фонд сьогодні

Семінар Фонду, смт Коктебель

Регіональне управління Фонду в АР Крим
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Вінницьке регіональне управ-

ління Фонду створене у квітні 

1998 року. Сьогодні виконання 

обов’язків директора Вінницького 

регіонального управління Фонду 

покладено на Мельника Руслана 

Миколайовича. Відповідно до штатного розпису в Вінницькому регіо-

нальному управлінні Фонду працює 9  осіб.

Саме у Вінницькому регіональному управлінні Фонду найбільша кількість багатодітних 

сімей, які отримали пільгові довготермінові кредити на будівництво та придбання житла. 

Сьогодні регіональне управління Фонду че-

рез різні фінансово-кредитні механізми забезпе-

чило житлом 1378 сімей.

Обсяги введеного в експлуатацію та при-

дбаного житла по програмі забезпечення молоді 

житлом на будівництво та придбання житла скла-

дають 24,5 тис. кв. м.

Також слід відзначити Вінницьке регіональ-

не управління у реалізації механізму здешевлен-

ня вартості іпотечних кредитів, яке на сьогод-

ні має найвищі показники серед всіх областей 

України.

Фонд сьогодні

Урочисте введення в експлуатацію житлового будинку

в м. Жмеринка, 24.05.2007 р.

Вінницьке регіональне управління Фонду
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Волинське регіональне управління Фонду було створено в грудні 

1998 року.

Директор Волинського регіонального управління Фонду, який пра-

цює в нашій установі вже понад 15 років, з часу створення Волинського 

регіонального управління Фонду, Максимчук Олександр Адамовиич, зга-

дує так початок діяльності регіонального управління: «1999 рік розпочав-

ся ходінням по кабінетах, написанням листів з проханням передбачити у 

видаткових частинах бюджетів усіх місцевих рівнів коштів на підтримку 

молодіжного житлового кредитування. … Бесіда з Міністром у справах сім’ї, молоді та спорту 

В. І. Довженко тривала більше двох годин. 

На протязі двох годин було прийнято рішення про виділення Волинській області 100 тис. 

гривень. А ще через 15 днів Людмила Кучма, перебуваючи на Волині з робочим візитом в рам-

ках виконання програми “Україна дітям”, разом з голо-

вою обласної державної адміністрації Клімчуком Б.П. 

вручили ключі молодим сім’ям, а їх було п’ять з трид-

цяти дев’яти зареєстрованих у відділенні Фонду...»

Сьогодні Волинським регіональним управлін-

ням через різні механізми забезпечено житлом 1085 

волинян. 

Волинське регіональне управління найактивніше 

проявило  себе у реалізації нового напрямку діяльнос-

ті  для Фонду, який було започатковано у 2012 році -  

пільгове кредитування ОСББ. 

Фонд сьогодні

Волинське регіональне управління Фонду
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Дніпропетровське регіональне управ-
ління Фонду створене у квітні 1998 року. 

Шендрик  Анатолій  Миколайович  – 
директор Дніпропетровського регіональ-
ного управління Фонду, згадує про той час:  «В начале 1989 года я зани-
мался коммерческой деятельностью, работал генеральным директором 
фирмы «Апрель»… В офис как то зашёл Евгений Исаев, мой товарищ по 
работе на ЮМЗ и коллега по МЖК.  В  беседе с ним он рассказал об исоз-

дания отделений Фонда в областях… Предложил вместе подумать, как создать нормальные 
условия для работы отделения и пути реализации задач Фонда  в  области.  Через пару недель 
наша встреча, с Е. Исаевым повторилась… Решили отвести небольшую комнату у меня в офи-
се, чтобы ребята могли организовать отделение Фонда. Е. Исаев пригласил меня поехать по 
вопросам Фонда в Киев. Я согласился. Там в Министерстве семьи и молодёжи познакомился 
с заместителем министра Р. Драпушко, встретился с Министром (землячкой с Кривого Рога) В. 
И. Довженко. После чего я, как МЖКовец, увидел в этом деле продолжение идей МЖК, нужное 
дело…»

Сьогодні регіональне управління через різні механізми забезпечило 
доступним житлом 994 сім’ї Дніпропетровщини.

Обсяги введеного в експлуатацію та придбаного житла по програмі за-
безпечення молоді житлом на будівництво та придбання житла, а також по 
програмі надання державної підтримки складають  21,18 тис. кв. м.

На даний час регіональне управління Фонду проводить активну роботу 
по забудові житлового масиву у  с. Дослідне, який складається з чотирьох 
п’ятиповерхових житлових будинків.

Фонд сьогодні

Дніпропетровське регіональне управління Фонду
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Донецьке регіональне управління Фонду створене у грудні 1998 

року. Кашицин Вадим Євгенович – директор Донецького регіонального 

управління Фонду розповідає про початок своєї роботи в регіональному 

управлінні: «У Донецькому регіональному управлінні Фонду працював не-

великий колектив у складі директора та заступника, пізніше приєдналися 

головний бухгалтер та спеціаліст з надання  кредитів. На той час на при-

дбання (добудову) житла у с. Торське Костянтинівського району були ви-

ділені кошти за Програмою пільгового довготермінового кредитування.

Молодій родині у даному селищі побудувано власний будинок. Урочисте введення в екс-

плуатацію власного будинку проходило з головою райдержадміністрації, працівниками ДРУ 

Фонду, мешканцями селища Торське. Голосно, на пів села, грала музика, будинок був завіша-

ний повітряними кульками, діти чекали свого часу увійти у власну оселю. До будинку першого 

запустили півня. Все пройшло захоплююче, радісно, файно та душевно. Мешканці та власники 

будинку по цей час згадують той сонячний день 1999 року».

Сьогодні регіональне управління Фонду забезпечило 

доступним житлом 1793 сімей, які мешкають у Донецькій 

області.

Донецьке регіональне управління Фонду сьогодні 

також проводить забудову на земельній ділянці, яку було 

виділено регіональному управлінню по вул. Багратіона у 

Будьонівському районі м. Донецька. Житловий комплекс, 

який планується збудувати на виділеній території склада-

ється з чотирьох 9-типоверхових будинків. 

Фонд сьогодні

Донецьке регіональне управління Фонду
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Житомирське регіональне управління Фонду було створене у 

лютому 1998 року. З того часу і по сьогоднішній день це регіональне 

управління Фонду очолює Шестопалов Павло Іванович. Про напру-

жені дні роботи у 2000 році він згадує: «Запам’ятався грудень 2000 

року… Кошти на молодіжне 

кредитування надійшли 25 

грудня і до кінця бюджетно-

го року залишалось 2 дні… 

На оформлення, підписання кредитних угод та 

відкриття рахунків позичальникам був всього 

один день. Працювали до 24 години 25 грудня. З 

роботи йшли вже 26 грудня… Встигли: 26 груд-

ня в 12-30 документи на перерахування коштів 

вже були в казначействі. А в травні 2004 року 22 

молоді сім’ї отримали ключі від квартир у 32-х 

квартирному житловому будинку за адресою:                                  

м. Малин, вул. Партизанська, 6 ». 

Сьогодні послугами регіонального управління Фонду скористались 807 жителів                    

Житомирської області.

У 2012 році прийнята комплексна програма “Молодь і родина Житомирщини” на 

2012-2016 роки. Крім того на сьогодні діють міські програми забезпечення молоді житлом 

у м. Коростень, Бердичів.

Фонд сьогодні

Житомирське регіональне управління Фонду



2020 рокiв втiлення житлових мрiй рокiв втiлення житлових мрiй

Державна спеціалізована фінансова установа «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» 49

Закарпатське регіональне управління Фонду було створене у в 

грудні 1998 року.

Дудчук Галина Петрівна, директор Закарпатського регіонального 

управління Фонду з часу його створення, яка є Почесним працівником 

Фонду, згадує: «… Звичайно ж на перших порах дії програми важко було 

переконати громадян у надійності взятих на себе зобов’язань держа-

вою, оскільки нестабільність 

економічної ситуації в 90-х 

роках відлякувала молодь від таких довготри-

валих та нових програм. Але після того, як пер-

ші сім’ї успішно скористались програмою Фонду 

по молодіжному кредитуванню та було введене 

у 2001 році перші два багатоповерхові будинки 

в експлуатацію, стало очевидним, що держава в 

особі Фонду та його регіональних управлінь ви-

конує взяті на себе зобов’язання.» 

За час діяльності  регіонального управління 

Фонду комфортне та доступне житло отримали 

776 жителів Закарпатської області.

Відповідно до штатного розпису в Закарпатському регіональному управлінні Фонду 

працює 9 осіб. 

В Закарпатському регіональному управлінні склалась хороша традиція кожного року 

вводити в експлуатацію по одному житловому будинку для молодих сімей та науковців.

Фонд сьогодні

Закарпатське регіональне управління Фонду
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Запорізьке регіональне управління Фонду, яке було створене у 

квітні 1998 року очолює Попов Костянтин Євгенович – директор 

Запорізького регіонального управління Фонду. Він згадує про перші 

всеукраїнські зустрічі працівників Фонду, про часи коли формувався 

наш колектив: «Первый семинар был организован Фондом во главе 

с Вадимом Цыганком в августе 1998 года. К тому времени областные 

отделения Фонда были созданы по всей стране. В тех областях, где 

были МЖК, отделения возглавили их ставленники, где МЖК не было - 

посланцы управлений молодежи областных администраций. 

Закончился семинар встречей с Министром Довженко. А разъезжались молодые (по 

стажу) работники Фонда под напутственные слова другого государственного деятеля из 

другого времени и другого государства, сказанные кем-то из нашего руководства: наши цели 

ясны, задачи определены, за работу, товарищи!». 

Сьогодні регіональне управління Фонду 

надало свої послуги 1005 сім’ям Запорізької 

області. Саме в Запорізькій області в 2012 році 

місцевим бюджетом вперше було виділено кошти 

для надання громадянам цільової фінансової 

підтримки на перший внесок за механізмом 

здешевлення вартості іпотечних кредитів. Крім 

того Запорізьке регіональне управління Фонду 

має унікальний досвід житлового кредитування за 

рахунок коштів підприємств – роботодавців.

Фонд сьогодні

Запорізьке регіональне управління Фонду
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Директор Івано-Франківського регі-

онального управління Фонду (створене 

у лютому 1999 року) Кулик Олександр 

Миколайович працює на посаді дирек-

тора регіонального управління не так вже й давно, проте і  його праців-

ники, що працюють в регіональному управлінні з часу його створення, 

згадують: «Важким був початок реалізації програми пільгового довго-

термінового кредитування молодих сімей... Першим позичальником 

стала молода сім`я, батьків якої вдалося переконати, що ризику втратити власні кошти 

немає… Після тривалих перемовин молода сім`я зважилася написати заяву  про   надан-

ня   кредиту. 1 серпня 1999 року Івано-Франківським відділенням Фонду сприяння моло-

діжному житловому будівництву було укладено першу кредитну угоду на будівництво жит-

ла – двокімнатної квартири № 7 на другому поверсі 10-кварирного житлового будинку по 

вул. Української Дивізії, 13 в м.  Івано-Франківськ та видано 

28870,00 гривень кредитних коштів.»

Сьогодні регіональним управлінням Фонду  забезпече-

но житлом 1225 жителів області.

У 2012 році прийнято Регіональну  цільову програму 

розвитку молодіжного житлового будівництва в області на 

2013-2017 роки, яка зокрема містить унікальну підпрограму 

“Соціотехнополіс”.

І, напевно, в Івано-Франківській області споруджуються 

найкрасивіші житлові будинки для молоді.

Фонд сьогодні

Івано-Франківське регіональне управління Фонду

Криниця в дворі житлового будинку,

спорудженого за підтримки Фонду
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Кіровоградське регіональне управління було створене у грудні 1998 

року. Директором сьогодні є молодий та перспективний  працівник  - 

Радченко Олег Леонідович. З часу створення регіональне управління 

пройшло складний час. Проте не зважаючи ні на що, поступово, про-

блемні питання вирішуються. Зокрема у 2012 році нарешті було введе-

но в експлуатацію житловий 

будинок в м. Кіровограді  по 

вул. Академіка Корольова, 9 

а (ІІ черга), будівництво якого не завершувалось             

довгих 12 років. 

Сьогодні регіональне управління Фонду нада-

ло свої послуги 649 сім’ям – жителям Кіровоград-

щини.

Відповідно до штатного розпису в Кірово-

градському регіональному управлінні Фонду 

працює 8 осіб.

Фонд сьогодні

Кіровоградське регіональне управління Фонду
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Львівське регіональне управління 

Фонду було створене у квітні 1998 року. 

Екс-директор Львівського регіонального 

управління Фонду Богуславський Роман 

Миколайович, який працював на цій посаді 

з 2000 по 2002 рік зазначає: «Приємно було 

працювати на той час. Кандидатів в позичальники було мало, а коштів 

було багато, в рік – 25-40 кредитів. З великими застереженнями та, де-

коли, і з страхом отримували кредити перші сім’ї. І ціни на той час були 

«смішні» порівняно з сьогоднішніми». З перервою у 8 років, Роман Мико-

лайович повернувся до роботи у Фонд (з 2010 по 2012 рік). «Не гадав я, 

йдучи з Фонду у 2002 році, що ще прийдеться повернутись. Робота Фон-

ду стала ще цікавішою та динамічнішою,   

збільшились   функції Фонду. З’явилися нові 

державні житлові програми, які надають 

можливість громадянину обрати прийнятні 

для себе умови шляху вирішення житлового питання».

Сьогодні Львівське регіональне управління Фонду очолює 

Наумова Світлана Іванівна – молодий керівник, яка перейняла 

естафету втілення життєво-необхідних, соціально-зорієнтованих 

житлових програм на регіональному рівні.

За період діяльності регіонального управління житлом          

забезпечено 1 196 сімей.

Фонд сьогодні

Львівське регіональне управління Фонду

Перший житловий будинок, будівництво якого

здійснювалося в м. Львові в рамках реалізації

програм Фонду по вул. Драгана, 13
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Луганське регіональне управління, яке спочатку мало назву Схід-

ноукраїнське (створене у вересні 1997 року) і є саме тим регіональним 

управлінням, в якому було надано перший пільговий довготерміновий 

кредит молодій сім’ї. Ця подія відбулася в кінці 1997 року, кредит було 

надано за рахунок коштів місцевого бюджету. Теперішній директор Лу-

ганського регіонального управління Фонду Морнев Сергій  Миколайович 

надав цікаву інформацію про цей період: «Строительство жилья в Луган-

ской области практически прекратилось… И тогда группа энтузиастов, 

лидеров МЖКовского движения в Луганской области, изучив европейский опыт строитель-

ства жилья на основе долгосрочного кредитования населения, первыми в Украине начали 

создавать подобную систему и  в нашей стране, и внедрять её  при завершении строительства 

МЖКовских домов в г. Северодонецке. В декабре 1997 года были выданы первые кредиты 

из средств Северодонецкого городского бюджета. Первый кредитный договор заключён 29        

декабря 1997 года с заёмщиком Григорьевой И. В,  кстати, матерью 3-х детей…» 

Сьогодні регіональне управління Фонду надало свої 

послуги 1613 сім’ям Луганської області.

Слід зазначити, що в Луганській області діє “Прог-

рама сприяння забезпеченню педагогічних і науково-

педагогічних працівників, медичних і фармацевтичних 

працівників, працівників культури та мистецтв, державних 

службовців, посадових осіб місцевого самоврядування 

у Луганській області на 2013-2017 роки”, відповідальним        

виконавцем якої є регіональне управління.

Фонд сьогодні

Луганське регіональне управління Фонду
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Миколаївське регіональне управління Фонду 
створене у серпні 1999 року. Регіональне управ-
ління Фонду очолює Булах Вячеслав Павлович. 
Перший директор Миколаївського регіонального 
управління Фонду, сьогодні заступник директора Федорончук Василь 
Михайлович зазначає: «Як все починалось. … В середині липня 1999 
року мене запросили на співбесіду до Миколаївської облдержадміні-
страції. З розмови стало відомо, що Миколаївська область, єдина, яка на 

цей час ще не створила відділення Фонду. Голова облдержадміністрації послухав мою інфор-
мацію про попередній досвід роботи у будівельній галузі та безпосередньо в МЖК. Мені було 
запропоновано створити, зареєструвати та очолити в області відділення Фонду. Та вже з 04 
серпня розпочалася робота по реєстрації відділення та 19 серпня 1999 року відповідні дані 
про реєстрацію було внесено до Державного реєстру.

Згадується момент, що протягом перших 9 місяців роботи відділення було відсутнє фінан-
сування, заробітна плата не виплачувалась. Тільки в квітні 2000 року надійшло перше фінансу-
вання, перша заробітна плата, і це було і свято і перемога у досяг-

ненні поставлених завдань.». Сьогодні регіональне 
управління Фонду забезпечило житлом 664 сім’ї.

Крім того, в рамках програм, які реалізує регі-
ональне управління, проводиться забудова моло-
діжного комплексу в мкрн. “Північний”, м. Миколаїв. 
На даний час проводяться роботи по будівництву 
третьої черги 126-квартирного житлового будинку 
в цьому комплексі.

Фонд сьогодні

Миколаївське регіональне управління Фонду
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Одеське регіональне 

управління Фонду ство-

рене у грудні 1998 року. 

Очолює Одеське регіо-

нальне управління Фонду 

Мирошниченко Геннадій 

Миколайович. 

Геннадій Миколайо-

вич працює на посаді ди-

ректора з березня 2011 року. Це досвідчений спеціаліст, який має значний управлінський до-

свід в будівельній галузі Одеської області. 

Завдяки співпраці з Одеським регіональним управлінням 927 сімей вирішили свої житло-

ві питання.

Відповідно до штатного розпису в Одеському регіональному управлінні Фонду працює 8 

осіб. В колективі панує дружна та робоча атмосфера.

Фонд сьогодні

Житловий будинок в м. Одеса, будівництво якого

здійснювалось в рамках реалізації програм Фонду

Одеське регіональне управління Фонду
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Полтавське регіональне управ-

ління Фонду розпочало свою діяль-

ність у березні 1999 року. Нині тут 

працюють 10 штатних працівників. 

Колектив професійний і дружній, 

адже майже половина співробіт-

ників працюють із 1999-2001 років, 

серед них і директор управління –  

Олена Володимирівна Алєксєєва.

Перший кредит Полтавським 

регіональним управлінням Фонду 

було надано у травні 1999 року. Із 

того часу управління забезпечило 

житлом на Полтавщині 1454 родини.

Полтавське управління ретельно підбирає забудовників, пра-

цює з ними не один рік. Саме тому будинки, які споруджуються за 

підтримки регіонального управління, завжди вирізняються якістю 

робіт і доступною ціною.

Налогоджені і стабільні зв’язки із місцевими органами виконав-

чої влади та місцевого самоврядування.

Полтавське регіональне управління Фонду, за результатами 

рейтингового оцінювання роботи регіональних управлінь у 2012 

році, посіло третє почесне місце. 

Фонд сьогодні

Житловий будинок, введений в

експлуатацію в грудні 2010р., підрядник УКБ

Полтавського міськвиконкому, кількість

квартир, які отримали клієнти Фонду - 44.

Полтавське регіональне управління Фонду
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Рівненське регіональне управління 

Фонду створене у квітні 1998 року. Очолює 

Рівненське регіональне управління Фонду – 

Пандрак Сергій Богданович. «В 1998 році, коли 

фонд перейшов під юрисдикцію Міністерства 

сім’ї та молоді, тоді міністром була  Валентина Довженко, було поставлене 

завдання : дуже швидко створити регіональні відділення Фонду, адже Верхо-

вна Рада України прийняла рішення виділити для надання перших держав-

них  пільгових кредитів для будівництва житла для молоді поза бюджетом  16 млн.грн.,  і необ-

хідно було їх освоювати. Ми отримали 201 тис. грн. і надали в 1998 році перших п’ять кредитів 

для молодих сімей в житловому будинку за адресою: м. Рівне, вул. Є. Коновальця, 26, по ціні за                           

1 кв.м – 880 грн., житло було збудоване в 1999 році «під ключ». 

Сьогодні регіональним  управлінням Фонду забезпечено житлом 1258 жителів Рівненщи-

ни. Відповідно до штатного розпису в Рівненському регіональному 

управлінні Фонду працює 11 осіб.

Рівненщина часто вітає пред-

ставників регіональних управлінь 

Фонду та центрального апарату Фон-

ду на дружніх футбольних матчах.

Традиційно щороку приймаємо 

учасників чемпіонату з міні-футболу 

між командами регіональних управ-

лінь та центрального апарату Фонду.

Фонд сьогодні

Рівненське регіональне управління Фонду
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Сумське регіональне управ-

ління Фонду було створене у 

квітні 1998 року. Братушка 

Володимир Васильович – ди-

ректор Сумського регіонально-

го управління Фонду, який при-

ймав безпосередню участь у 

створенні Сумського регіональ-

ного управління згадує: «Дуже непросто починався трудовий шлях Сумського регіонального 

управління… Люди налякані пірамідами, накшталт МММ, не вірили в те, що Фонд – це чесно. 

Навіть після того, як у квітні 1999 року було здано в експлуатацію перший житловий об`єкт  

в Україні за  адресою м. Суми вул. Прокоф̀ єва, 33, який було добудовано завдяки програмі МЖК, і 

на урочистостях, присвячених цій події був присутній президент України Л. Д. Кучма, робота 

йшла дуже непросто.

Та не зважаючи на всі труднощі, Управління робило свою справу.»

Сьогодні регіональне управління Фонду має такі здобутки: надано 619 пільгових креди-

тів на загальну суму 71 097,06 тис. грн., укладено  317  договорів про надання часткової ком-

пенсації відсоткової ставки по кредитам комерційних банків за період 2003-2008 років, 143 

договори про надання про надання часткової компенсації (здешевлення іпотеки), 151 дого-

вір про надання державної підтримки для будівництва доступного житла.

Слід відзначити, що саме в Сумській області було укладено перші договори про надання 

часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків в рамках механізму 

здешевлення вартості іпотечних кредитів.

Фонд сьогодні

Сумське регіональне управління Фонду
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Тернопільське регіональне управління Фонду, з часу його створен-

ня – грудня 1998 року очолює Козак Андрій Романович. Андрій Романо-

вич зазначає, що: «Перший робочий день 

останнього року минулого тисячоліття 

і перший день роботи Тернопільського ре-

гіонального управління Фонду співпали. 

З цього ж дня по наказу на роботу при-

ймається головний бухгалтер (працює 

до теперішнього часу). В межах існуючої нормативної бази на-

давались перші консультації та проводилися переговори з ке-

рівниками будівельних організацій… З’являється Розпоряджен-

ня голови обласної державної адміністрації №131 від 08 квітня 

1999 року “Про виділення коштів”, згідно якого за рахунок фонду 

непередбачуваних видатків облдержадміністрації  Тер-

нопільському регіональному відділенню фонду сприяння 

молодіжному житловому будівництву виділити 10 тис.

грн. на обслуговування кредитів. Це були перші наші ко-

шти. І перше, що було придбано – це факс, який до сьо-

годні працює». 

Сьогодні регіональним управлінням Фонду забез-

печено житлом 705 сімей – жителів Тернопільщини.

Відповідно до штатного розпису в Тернопільсько-

му регіональному управлінні Фонду працює 8 осіб.

Фонд сьогодні

Житловий будинок у м. Тернопіль, вул. Нечая

Тернопільське регіональне управління Фонду
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Харківське регіональне управління Фонду створене у квітні                

1998 року. Директор Харківського регіонального  управління  Фонду -

Алферова Наталія Миколаївна. Заступник директора Харківського 

регіонального управління Фонду – Вензель Олександр Семенович, 

який приймав безпосередню участь у створенні регіонального управ-

ління Фонду та Фонду в цілому, згадує: «1998 год. В Харькове – первые 

в стране новоселы, получившие кредиты, опять  же  за счет местно-

го – обласного бюджета… И первый и следующий миллионы гривен 

обласных кредитных ресурсов в Харькове выделялись именно векселями. Только слажен-

ная работа Харьковского отделения Фонда, обласного финуправления, МЖК Интернаци-

оналист» и «Интерстройбанка» позволила пре-

вратить эти ценные бумаги в льготные кредиты и 

реальные квартиры.»

Сьогодні регіональним управлінням Фонду 

надано послуги для 3152 сімей Харківщини.

Саме в Харківській області виділяються одні з 

найбільших обсягів коштів на пільгове молодіжне 

кредитування з місцевого бюджету. Також реалі-

зується місцева програма надання державної під-

тримки для будівництва доступного житла.

За результатами роботи у 2012 році Харків-

ське регіональне управління Фонду було визна-

чено найкращим.

Фонд сьогодні

Губернатор Харківщини Є. Кушнарьов вітає новоселів

Харківське регіональне управління Фонду
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Волкович Юрій Миколайович – директор Херсонського регіональ-

ного управління Фонду згадує: «Реалізацію державної житлової політики 

на Херсонщині регіональне управління Держфонду розпочало з 1998 року. 

Зусилля колективу однодумців не виявились марними і вже до 2003 року 

вдалося залучити до участі у програмі 211 молоді сім’ї  та здати в екс-

плуатацію 5 об’єктів житлового будівництва (м. Скадовськ-1999р., м. 

Херсон-2001, 2003 р.р., м. Н. Каховка та Гола Пристань – 2003 р.) загальною 

площею понад 11 тис. кв. м, в яких 172 сімей отримали власне житло.

Умови праці були складними: власними силами доводилось робити ремонт у службових 

приміщеннях, часто приходилось працювати до пізнього вечора та у вихідні дні, у зв’язку з не-

хваткою комп’ютерної техніки доводилось приносити свою техніку з дому. Але в цих складних 

умовах сформувався та загартувався, по справжньо-

му, високопрофесійний колектив однодумців, осно-

вний склад якого працює до теперішнього часу.»

Сьогодні регіональне управління Фонду надало 

свої послуги для 708 сімей Херсонщини.

Відповідно до штатного розпису в Херсонсько-

му регіональному управлінні Фонду працює 9 осіб.

За досягнені результати керівництво та колек-

тив регіонального управління неодноразово наго-

роджувався відзнаками Кабінету Міністрів України, 

Мінрегіону та місцевих органів влади та самовряду-

вання.

Фонд сьогодні

Херсонське регіональне управління Фонду
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Хмельницьке регіональне управління Фонду створене у травні 

1999 року. Директор Хмельницького регіонального управління Фон-

ду – Богомол Любов Антонівна згадує: «У 2003 році у м. Хмельницько-

му розпочато будівництво 84-квартирного житлового будинку по вул. 

Старокостянтинівське шосе 1/1. 

Будівництво велося 2 роки. Цим 

жили всі, тому що у Хмельниць-

кій області це було вперше. У 2005 

році відбулася яскрава подія – було здано в експлуата-

цію 9-ти поверховий 84-квартирний житловий будинок 

загальною площею 7485,4 кв. метрів, в якому 56 моло-

дих сімей отримали чудові квартири за рахунок коштів 

пільгових кредитів.  Отримуючи ключі у молодих лю-

дей щастям та вдячністю світилися очі. Адже це був їх 

власний дім.»  

Сьогодні регіональне управління Фонду надало послуги для 735 сімей Хмельниччини.

Відповідно до штатного розпису в Хмельницькому регіональному управлінні Фонду 

працює 10  осіб.

Фонд сьогодні

Хмельницьке регіональне управління Фонду
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Паливода Олександр Васильович – директор Черкаського регіо-

нального управління Фонду, яке було створене у березні 1999 року зазна-

чає: «Робота регіонального відділення, так називалось управління на той 

час, розпочиналась в складних умовах: не було приміщення, меблів, орг-

техніки. Працівники розносили рекламні пропозиції по підприємствах та 

організаціях, вкладали  в поштові скриньки громадян міста, роздавали на 

ринках. Перший кандидат в позичальники після прийняття рішення від-

мовився через сумніви та  вагання, наступний кандидат в позичальники, 

вивчивши нормативні документи та отримавши юридичну консультацію, погодився.  Люди не 

вірили в програму, аж доки не прийшли до своїх знайомих святкувати заселення, з того часу у 

нас створилася черга бажаючих скористатись послугами  Фонду. В листопаді 1999 року справа 

пішла, другий поштовх дало заселення будинку в мікрорайоні «Митниця» по Героїв Дніпра, 59.

На даний час регіональним управлінням Фонду забезпечено житлом 1105 черкащан.

Черкаське регіональне управління Фонду знахо-

диться в історичній будівлі, яка збудована більше як 120 

років купцем Бєлаховим по вул. Хрещатик, 219, в центрі 

м. Черкаси, біля будинку рад та мальовничого скверу з 

музичним фонтаном.

Особлива увага Черкаським регіональним управ-

лінням Фонду приділяється питанням молодіжного жит-

лового кредитування у малих містах та селах Черкаської 

області, але все-таки головна гордість нашого управлін-

ня – це його працівники.

Фонд сьогодні

Черкаське регіональне управління Фонду
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Чернівецьке регіональне управління Фонду було створене в груд-

ні 1998 року. Директор Чернівецького регіонального управління Фонду 

Шульга Дмитро Алімович, який розпочав свою роботу в регіональному 

управлінні Фонду в 2000 році, згадує: «Першим офісом Чернівецького 

регіонального відділення Фонду стало приміщення молодіжної органі-

зації в готелі. Там і були надані перші 

кредити. Протягом 2000 року фінан-

сування Чернівецького регіонально-

го відділення Фонду дійшло до 1 млн. грн. З’явилося орен-

доване у виконкому приміщення в центрі міста.»

Сьогодні регіональним управлінням Фонду надано 

послуги для 472 жителів Чернівецької області.

Відповідно до штатного розпису в Чернівецькому ре-

гіональному управлінні Фонду працює 8 осіб.

Фонд сьогодні

Чернівецьке регіональне управління Фонду
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Чернігівське регіональне управління Фонду було утворено у жовтні 

1998 року.  Директором регіонального управління Фонду було призна-

чено Ярошевського Анатолія Івановича, котрий обіймає цю посаду по 

сьогоднішній день. Як згадує Анатолій Іванович, в штаті регіонального 

управління на той час працювало лише три працівники: директор, голо-

вний бухгалтер та консультант. Перші ж кредитні кошти з державного 

бюджету надійшли на рахунки Чернігівського регіонального управління 

Фонду вже у 1999 році. Тоді ж надішли   і  пер-

ші кошти   на молодіжне   кредитування   з   обласного  бюджету.

Надання перших кредитів супроводжувалось неоднознач-

ною думкою з боку органів місцевої влади та місцевого само-

врядування. Але за особистої підтримки тодішнього губернатора 

Чернігівської області М. П. Бутка та народного депутата ІV скли-

кання О. В. Петрова перші кредити все ж таки були надані. З за-

стереженням на той час відбувалось і посвідчення перших дого-

ворів застави нотаріусами.

Сьогодні регіональне управління Фонду через різні меха-

нізми забезпечило доступним житлом 728 жителів Чернігівської 

області.

 Чернігівське регіональне управління Фонду особливо 

скрупульозно ставиться до питань вчасного вводу в експлуатацію 

житлових будинків, будівництво яких здійснюється за рахунок ко-

штів позичальників Фонду. 

Фонд сьогодні

Чернігівське регіональне управління Фонду

Житловий будинок у м. Чернгів,

вул. Пушкина 34 в, будівництво якого

здійснювалось за програмами Фонду
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Севастопольське регіональне управління Фонду було створене 

у грудні 1998 року. Директор Севастопольського відділення Фонду – 

Ситова Юлія Борисівна. Перше фінансування по програмі пільгового 

молодіжного житлового кредитування регіональне управління Фон-

ду отримало у 2000 році у сумі 566667 грн. З них: за рахунок місцевого 

бюджету було надано один пільговий кредит у сумі 66 813 грн., за ра-

хунок державного бюджету – ві-

сім пільгових кредитів на суму 

499 854 грн. З шести штатних одиниць регінального 

управління Фонду, 3 особи, зокрема і Ситова Юлія Бо-

рисівна працюють в регіональному управлінні з 2001-

2005 років.  

 Сьогодні регіональне управління Фонду за-

безпечило житлом 598 жителів міста Севастополь. 

Програми Фонду активно підтримуються місцевою 

владою.

Відповідно до штатного розпису в Севастополь-

ському регіональному управлінні Фонду працює 7  

осіб.

Фонд сьогодні

Севастопольське регіональне управління Фонду

Урочисте введення в експлуатацію житлового будинку в

м. Севастополь, провулок Античний, 9, будівництво якого

здійснювалося в рамках виконання програм Фонду
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Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Державної спеціалі-

зованої фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву» створений у 2006 році внаслідок реорганізації 

двох Регіональних управлінь – Регіонального відділення в м. Києві Фонду 

та Регіонального відділення в Київській області Фонду (створені у 1998 

році). У зв’язку з чим Іпотечний центр Фонду реалізує державну житлову 

політику по забезпеченню житлом у місті Києві та Київській області.

З 2010 року по теперішній час Іпотечний центр Фонду очолює Ком-

натний Сергій Олександрович. Заступником директора є Лисенко Віталій Іванович, який без-

посередньо приймав участь у створенні Іпотечного центру Фонду.

За час діяльності (період  1998-2012 роки) Іпотечним центром Фонду надано пільгових 

кредитів та інших видів державної підтримки для будівництва або придбання житла для 6180 

сімей міста Києва та Київської області.

Відповідно до штатного розпису в Іпотечному центрі Фонду працює 27 осіб. 

Іпотечний центр Фонду завдяки дружньому висо-

копрофесійному колективу завжди завзято приступає 

до виконання нових завдань, що покладені на Фонд. 

Саме тому Іпотечний центр Фонду  один з найперших 

уклав договори по програмі здешевлення вартості іпо-

течних кредитів.

За результатами 2012 року Іпотечний центр Фонду 

зайняв почесне друге місце у рейтингу регіональних 

управлінь та не готовий зупинятися на досягнутому.

Фонд сьогодні

Іпотечний центр в м. Києві та Київській області Фонду
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Нагрудний знак «Почесний 

працівник Державної спеціалі-

зованої фінансової установи 

«Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому бу-

дівництву», (далі – Нагрудний 

знак Фонду) є найвищою на-

городою працівників Фонду за 

тривалу і бездоганну роботу 

в Фонді. Нагрудним знаком 

Фонду можуть нагороджува-

тися працівники Фонду та 

його структурних підрозділів, які мають не менше 10 

років стажу роботи в Фонді і вирізняються зразковим 

виконанням службових обов’язків, виявляють ініціати-

ву, мають інші заслуги, що сприяли розвитку молодіж-

ного житлового будівництва та нагороджені Почесни-

ми грамотами Фонду.

Нагородження Нагрудним знаком Фонду працівника 

можливо лише один раз. Допускається нагородження 

не більше 2-х працівників на рік. Нагородження Нагруд-

ним знаком проводиться в урочистій обстановці один 

раз на рік, в день, присвячений святкуванню Дня ство-

рення Фонду (відповідно до постанови Кабінету Міні-

стрів України від 04.07.1992 року №369 – 4 липня)

Відзнакою «За особистий 

внесок у розвиток молодіжно-

го житлового будівництва» 

нагороджуються представ-

ники державних органів вла-

ди та місцевого самовряду-

вання, депутати всіх рівнів, 

представники об’єднань гро-

мадян, керівники будівельних 

компаній та інших установ, 

які співпрацюють з Держав-

ною спеціалізованою фінан-

совою установою «Державний фонд сприяння моло-

діжному житловому будівництву», до урочистих подій, 

державних чи професійних свят або ювілеїв

Правління Фонду має право прийняти окреме рі-

шення про нагородження Відзнакою директорів струк-

турних підрозділів Фонду та керівників центрального 

апарату Фонду.

Нагородження Відзнакою можливо лише один раз. 

Особи, які були нагороджені Відзнакою «За особистий 

внесок у розвиток молодіжного житлового будівни-

цтва» не можуть бути представлені до повторного 

нагородження. Нагородження Відзнакою здійснюється в 

урочистій обстановці.

Фонд сьогодні

Відзнаки Фонду
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Фонд сьогодні

НАГРУДНИЙ ЗНАК «ПОЧЕСНИЙ ПРАЦІВНИК ДЕРЖАВНОЇ

СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ «ДЕРЖАВНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ 

МОЛОДІЖНОМУ ЖИТЛОВОМУ БУДІВНИЦТВУ» ОТРИМАЛИ:

ДУДЧУК

Галина Петрівна,

директор Закарпатського

регіонального управління,

працює у Фонді з 1998 року

і по теперішній час

(посвідчення №1)

СЄРКОВ

Олександр Павлович,

працює в Фонді з 1998 року

і по теперішній час, на час

нагородження  займав посаду

начальника управління

(посвідчення №2)

ВЕНЗЕЛЬ

Олександр Семенович,

Заступник директора

Харківського регіонального

управління,

працює в Фонді з 1998 року

і по теперішній час

(посвідчення №3)
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02.08.2012 року прав-

лінням Фонду прийнято 

рішення: «…затвердити 

Прапор Державної спеціа-

лізованої фінансової уста-

нови “Державний фонд 

сприяння молодіжному 

житловому будівництву”, 

що являє собою прямо-

кутне полотнище білого 

кольору, з нанесенням на 

нього синім кольором Ло-

готипу Фонду, зі співвідно-

шенням ширини Прапора 

до його довжини 2/3.

Правління Фонду 11.04.2012 

року, протокол №12 прийнято 

рішення: «Взяти до відома ре-

зультати Всеукраїнського кон-

курсу на створення логотипу 

Державної спеціалізованої фі-

нансової установи «Державний 

фонд сприяння молодіжному 

житловому будівництву»

Логотип Фонду – комбіноване позначення, яке скла-

дається зі стилізованого зображення будинку синього 

кольору, під дахом якого наведене стилізоване зобра-

ження сім ї, що складається з тата та мами, які три-

мають за руки дитину, та наведеного навколо будинку 

по колу словосполучення «Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву».

Фонд сьогодні

Символи Фонду

У 2013 році також започатковано використання 

заохочувальних відзнак регіональним управлінням 

Фонду за результатами року.
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Використані матеріали:

•  Матеріали Музейної експозиції Державної спеціалізованої фінансової установи 

«Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву» «Історія Дер-

жавного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та руху молодіж-

них житлових комплексів», яка створена спільно з Всеукраїнською Асоціацією 

«Укрмолодьжитло» та Центральним комітетом профспілки працівників молодіж-

них житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування України;

•  Збірник спогадів учасників створення та діяльності Державної спеціалізованої 

фінансової установи «Державний фонд сприяння молодіжному житловому будів-

ництву»;

•  Літопис справи та долі – Сєверодонецьк, видавничий дім «Евріка», 2011. – 376 с. Іл.
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Для нотаток
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