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СУЧАСНІ ПРОГРАМИ КРЕДИТУВАННЯ КУПІВЛІ ЖИТЛА В УКРАЇНІ
В статті досліджена сутність, умови та механізм реалізації сучасних іпотечних житлових програм в Україні.
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ВСТУП
Щоб заробити на елітну квартиру в Києві, середньостатистичному українцеві потрібні три

життя. До такого висновку прийшли економісти, розраховуючи індикатор ринку нерухомості. Він
формується з різних складових, у тому числі вартості елітного житла, кількості жителів країни,
обсягу валового внутрішнього продукту. Основна мета такого індикатора — визначити, за скільки
років українець зможе заробити на 100-метрову престижну квартиру в столиці, яка сьогодні кош-
тує близько 1-1,5 мільйонів доларів США. Останні розрахунки показали, що для цього простому
громадянину необхідно 160 років, а, наприклад, українцеві з Донецька чи Харкова на придбання
такого житла потрібно тільки 100 років. При цьому в країнах Європи такий індикатор свідчить
про необхідність 20-40 років [1].

Для того, щоб змінити стан справ щодо забезпечення громадян України власним житлом, не-
обхідно на рівні держави зробити багато реорганізацій в сфері будівництва, житлово-комунально-
го господарства (ЖКГ), а також постійно удосконалювати механізм іпотечного кредитування купівлі
житла, у тому числі і з фінансовою допомогою держави.

Проблемам забезпечення житлом громадян з допомогою іпотечного житлового кредитування
присвячені роботи вітчизняних науковців та практичних робітників. Це наукові роботи таких ав-
торів як Гринько О.А., Коваленко Л.О., Копишинська Н.В., Лагутін В.Д., Лис І., Матіяш П., Мен-
шиков С., Міхаліна І.Г., Мищенко В. та ін. В них надані теоретичні основи іпотечного житлового
кредитування. Постійний моніторинг стану реалізації іпотечних житлових програм в Україні до-
поможе виявити недоліки в їх виконанні та шляхи їх подальшого удосконалення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Метою статті є аналіз сутності діючих в Україні іпотечних житлових програм, аналіз умов та

механізмів їх реалізації, розробка шляхів удосконалення виконання програм житлової іпотеки.
РЕЗУЛЬТАТИ
В даний час в Україні функціонують декілька державних (пільгових) та чисто банківські про-

грами іпотечного кредитування купівлі громадянами України житла.
Однією з таких державних програм є програма, яку впроваджує Державний фонд сприяння

молодіжному житловому будівництву та будівництво житла для окремих категорій працівників
бюджетної сфери (педагогічних, медичних і фармацевтичних працівників, а також працівників
культури та мистецтва) [2]. Основне завдання зазначеної програми полягає в наданні громадянам,
які потребують поліпшення житлових умов, кредитів на пільгових умовах, що становлять більшу
частину вартості житла. Кредит надається на зворотній основі на термін до 30 років.

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву реалізує її два різновиди:
пільгову і альтернативну. Пільгова програма реалізується тільки через Державний фонд сприяння
молодіжному житловому будівництву. Термін кредитування пільгового молодіжного житлового
будівництва становив спочатку максимально 30 років. Альтернативна програма передбачає відшко-
дування частини відсотків за кредитами (в розмірі облікової ставки НБУ), які надаються комер-
ційними банками молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам до 35 років.

Альтернативна програма фонду, що розпочала діяти в 2003 році, була більш доступною для
молоді. Але, на жаль, наприкінці 2005 року фонд був звинувачений в корупції і в тому, що кредити
отримують молоді сім’ї, які насправді забезпечені житлом і використовують пільгову програму
для купівлі ще однієї квартири. Таким чином, з 1 грудня 2005 року програма житлового кредиту-
вання молоді була припинена. У 2006 році не було надано жодного кредиту з частковою компенса-
цією відсоткової ставки. З 2007 року програма повинна була бути відновлена, але насправді кількість
кредитів комерційних банків на житло було різко скорочено. В зв’язку з цим були посилені і меха-
нізми надання молодіжних кредитів. Розпочинаючи з 2006 року, часткову компенсацію зможуть
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отримати лише ті сім’ї, які перебувають на квартирному обліку в своєму місті. Крім того, термін
молодіжних кредитів буде обмежений до 5 років [3].

На сьогоднішній день Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву співпра-
цює з 22 банками України.

Друга державна програма полягає в співпраці комерційних банків з Державною іпотечною
установою. Кабінет Міністрів України створив Державну іпотечну установу в жовтні 2004 року.
Основною метою діяльності Державної іпотечної установи є рефінансування іпотечних кредитів
за рахунок коштів, отриманих від розміщення цінних паперів.

Більше 30 українських банків підписали генеральні угоди з Державною іпотечною установою
про отримання рефінансування; серед них — «ПриватБанк», «Укрсиббанк», «Укрсоцбанк», «Ощад-
банк», ВТБ банк, банк «Надра», банк «Фінанси та кредит», «Укрпромбанк», банк «Форум», «Кре-
дитпромбанк», «Індекс-банк», «Вабанк», «Ощадбанк Росії» та інші. Спільно банками були роз-
роблені рекомендації щодо встановлення єдиних стандартів і вимог з надання та обслуговування
іпотечних житлових кредитів.

В рамках співробітництва банків з Державною іпотечною установою кредити на купівлю жит-
ла видаються, як правило, під 11-14% річних в гривнях на термін до 30 років. Початковий внесок
становить 30% від вартості житла [3].

Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву і Мінрегіонбуд винесли на
розглядання Кабміну України пропозицію про збільшення на 5 років строку дії програми пільго-
вого кредитування житлового будівництва для молодих українських родин. Це дає змогу забезпе-
чити доступним житлом додатково 16 тисяч українських родин.

З метою створення додаткових фінансових механізмів, які б змогли забезпечити більшу еконо-
мічну доступність житла для громадян, що потребують поліпшення житлових умов, Кабінетом
Міністрів України розроблено принципово новий напрямок у вирішенні житлових проблем —
Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла на
2010-2017 роки. Ця програма розпочала свою реалізацію поки тільки в декількох регіонах Украї-
ни. З метою виконання завдань державної програми забезпечення доступним житлом обласними
радами областей, в яких вирішено практично реалізувати цю програму, затверджена Регіональна
цільова програма будівництва (придбання) доступного житла на 2010-2017 роки (Автономна Рес-
публіка Крим, м. Севастополь, Луганська область та ін., усього 13 областей України) [4].

Державна цільова соціально-економічна програма будівництва (придбання) доступного житла
на 2010-2017 роки передбачає безповоротну допомогу держави сім’ям, які потребують поліпшен-
ня житлових умов і хочуть придбати житло на конкретних регіональних об’єктах регіону реалі-
зації цієї програми, затверджених Міністерством регіонального розвитку та будівництва. Підтримка
становить 30% від нормативної вартості житла, яка встановлена Міністерством, а іншу частину
— 70% вартості — учасник програми сплачує самостійно.

Ідея державної та регіональних програм полягає в тому, щоб допомогти придбати житло тим,
хто за законодавством потребує поліпшення житлових умов, але не має для цього достатньо коштів.

Вікових обмежень для учасників програми «Доступне житло» немає. Ними можуть бути жи-
телі тих областей, в яких зараз реалізується ця програма, і житлові умови яких вимагають поліп-
шення. Обов’язкова вимога — вони повинні перебувати на квартирному обліку, та згідно з чин-
ним законодавством в державних соціальних програмах забезпечення житлом можуть брати
участь тільки ті громадяни, які перебувають на обліку, якщо потребують поліпшення житлових
умов. На квартирний облік можуть стати лише ті, у кого забезпеченість житловою площею не
перевищує 7,5 квадратних метрів на члена сім’ї. Крім того, середньомісячний сукупний дохід
сім’ї з розрахунку на одну людину в сім’ї не повинен перевищувати чотирикратний розмір се-
редньомісячної зарплати в регіоні за даними Держкомстату. При цьому термін перебування в
черзі значення не має.

Взяття на квартирний (кооперативний) облік здійснюється за місцем реєстрації (прописки)
всіх членів сім’ї (чоловік, дружина, діти). Тільки після цього претендент може подати пакет необ-
хідних документів в регіональне управління фонду, яке є виконавцем програми із забезпечення
доступним житлом.

В програмі «Доступне житло» можуть брати участь також працівники, які перебувають на
відомчому квартирному обліку на своїх підприємствах. Придбати житло за цією програмою в
зазначених об’єктах можуть мешканці будь-якого населеного пункту області, в якій реалізується
ця програма, а не тільки жителі обласного центру.
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За цією програмою передбачено 5 варіантів державної допомоги при купівлі квартири.
Перший варіант — надання пільгових кредитів. Скоріше всього, цим буде займатися державна

іпотечна установа, яка вже кілька років кредитує населення через банки за заниженою ставкою.
Другий варіант — часткова компенсація відсоткової ставки. Зараз компенсації надає держав-

ний фонд сприяння молодіжному будівництву. Але зважаючи на мізерне фінансування, на пільги
можуть розраховувати далеко не всі.

Третій варіант — компенсація першого внеску по іпотечному кредиту.
Мова йде про 30% знижку. Допустимо, якщо вартість квартири $ 81 тис., то $ 24,3 тис. платить

держава, а решту $ 56,7 тис. оформляються в кредит. Навіть якщо зайняти ці гроші в банку на 20
років, то в місяць доведеться платити близько $ 650. Зараз за таку суму можна зняти хіба що
однокімнатну квартиру.

Четвертий варіант виглядає дещо екзотично. Пропонується ввести державні премії. Тільки не
за видатні заслуги перед Батьківщиною, а за житлові будівельні заощадження. Суть цього варіан-
та полягає в наступному. Якщо у тебе немає грошей навіть на перший внесок, держава пропонує
відкрити спеціальний житловий вклад в банку і поступово накопичувати необхідну суму. Як тільки
нашкрябаєш 80% авансового платежу, наприклад, $ 19,44 тис., тобі безкоштовно додадуть ще
20%. В результаті вийшли шукані $ 24,3 тис.

На решту суми, як і в попередньому варіанті, отримуєш кредит. Тільки на більш вигідних
умовах. На твій депозит банк буде нараховувати мізерні відсотки на рівні інфляції або навіть
нижче. Зате він піде на поступки при кредитуванні — 3-6% річних.

П’ятий варіант — спільна участь у фінансуванні будівництва громадян і місцевих бюджетів.
Держава разом з тобою буде вкладати в житло, що будується. Питання лише в пропорціях. Обго-
ворюється два варіанти — 50% на 50% і 30% на 70%. Тобто в кращому разі 70% твоєї квартири в
новобудові сплатять з бюджету. Тоді житло вартістю $ 81 тис. обійдеться тобі в $ 24,3 тис. Кабінет
Міністрів України в подальшому своєю постановою визначить пропорції і порядок здійснення
всіх перерахованих механізмів фінансування. Придбати житло за вказаною програмою можна
тільки в об’єктах, котрі будуються, з високим ступенем готовності, затверджених Міністерством
регіонального розвитку та будівництва. Перш за все, при Мінрегіонбуді діє міжвідомча комісія з
відбору об’єктів для участі в програмі «Доступне житло».

До її складу входять співробітники різних міністерств, владних структур та громадських органі-
зацій. Забудовники подають на міжвідомчу комісію документи щодо об’єкту, який вони будують.
Комісія відбирає будинки, і вже на місцях представники регіональних управлінь виїжджають на
об’єкт. Тут представники регіональних управлінь вирішують про те, в якому стані він знаходить-
ся і роблять відповідний висновок. Після цього приймається рішення щодо даного об’єкту.

Розмір безповоротної державної підтримки розраховується, виходячи з нормативних показ-
ників за площею і за вартістю, а саме: 21 кв. метр на кожного члена сім’ї плюс 10,5 квадратних
метрів на сім’ю. Тобто, для сім’ї з двох чоловік нормативна площа становить 52,5 квадратних
метрів, для сім’ї з трьох — 73,5 квадратних метрів і так далі. Нормативна вартість 1 кв. метра
житла встановлюється Мінрегіонбудом Україні для кожного регіону окремо і станом на кінець
2011 року, наприклад, по Луганській області, вона становила 4934 гривень за 1 квадратний метр.

Виходячи з установлених нормативів, розмір безповоротної державної підтримки, наприклад,
для сім’ї з 3 чоловік при придбанні квартири, наприклад, в Луганську, площею 73,5 метрів квад-
ратних складе 108,7947 тисяч гривень: [(21 метр квадратний х 3 людини в сім’ї) + 10,5 метрів
квадратних на сім’ю = 73,5 метрів квадратних]. Далі 73,5 метрів квадратних x 4934 гривень за
1 метр квадратний x 30% = 1087947 гривень.

У випадку, якщо родина бажає придбати житло, що перевищує нормативну площу або норма-
тивну вартість 1 квадратного метра житла, то наднормативні показники покупець оплачує із влас-
них коштів за повною ціною — тобто за ціною забудовника, а державна підтримка виплачується,
виходячи з розрахунку вищевказаних нормативів.

Якщо у покупця недостатньо власних коштів, для того щоб оплатити 70% вартості житла, на
відсутню суму можна оформити іпотечний кредит в банку.

В кінці 2011 року (20 жовтня 2011 року) в рамках програми «Доступне житло» Державний
фонд сприяння молодіжному будівництву підписав договір з Ощадбанком Росії про співробіт-
ництво в сфері кредитування. Згідно з угодою Ощадбанк Росії надає учасникам програми креди-
ти під більш низьку відсоткову ставку (облікова ставка НБУ + 2% річних в гривнях) строком на 30
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років. Крім низької процентної ставки Ощадбанк Росії, що дуже важливо, в заставу за кредитом
бере майнові права на житло, що будується. Тобто в учасників програми, які потребують кредити,
з’явилася реальна можливість отримати його.

Так було до травня 2012 року. З травня 2012 року в Україні почала працювати державна іпотека
— програма кредитування під житлове будівництво. З цієї програми вартість кредитів для пози-
чальників під купівлю житла становить не більш 2-3% річних. Решту (13% з 16% річних, під які
позику надає по цієї програмі банківська установа) компенсує держава. Програма часткової ком-
пенсації вартості житла державою діє тільки 10 років.

Кабмін України постановою №772 від 13 серпня 2012 року вніс зміни у порядок здешевлення
вартості іпотечних кредитів.

Згідно з цією постановою максимальний строк іпотечного житлового кредиту становить 15
років, вартість іпотечного кредиту для позичальника — 3% річних. Це звеличує навантаження на
іпотечного позичальника, проте поліпшує умови банка-кредитора так як прискорює оборотність
його капіталу. Платоспроможність позичальників буде визначатися з урахуванням доходів пору-
чителів, з обов’язкового переліку яких виключені ті, які мешкають з позичальником. До грома-
дян, які потребують покращення житлових умов, уряд зарахував позичальників, які стоять на
квартирному обліку, а також громадян, які забезпечені по місту мешкання (згідно з реєстрації)
жилплощею до 9 метрів квадратних на одного члена родини, або мешкаючих та зареєстрованих в
гуртожитку. Ця зміна в умовах пільгового іпотечного житлового кредитування розширює коло
потенційних іпотечних позичальників. Первісний обов’язковий внесок іпотечного позичальника
не повинен бути менш ніж 25% від вартості купуємого за допомогою іпотеки житла. По цій про-
грамі можливо отримати квартиру загальною площею не більш 58 метрів квадратних. Це нове
положення суттєво погіршило якість (максимальну загальну площу майбутнього житла). Обов’яз-
ковою умовою пільгового іпотечного житлового кредитування є постійне проживання позичаль-
ника в іпотечної квартирі увесь строк погашення кредиту. При здачі квартири в оренду, або плану-
ванні її к продажу компенсація кредитної ставки буде анульовано. Квартиру іпотечному пози-
чальнику можна вибирати тільки в одному з домів, відібраних Мінрегіонбудом. Установлена нор-
мативна вартість 1 метра квадратного житла: для Києва — 7 тисяч гривень, для Київської області
— 5 тисяч гривень, для інших населених пунктів — до 4 тисяч гривень. Сума річного доходу сім’ї
з 3 чоловіків не повинна бути менш ніж 55 тисяч гривень (4,6 тисяч гривень у місяць) і більш ніж
400 тисяч гривень (33 тисячі гривень у місяць).

Крім описаних житлових програм, в Україні функціонують регіональні програми підтримки
індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім», розроблені до Указу Президента
України від 27.03.1998 року №222 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового бу-
дівництва на селі». Ці програми діяли з 1998 року до 2011 року з метою фінансової підтримки
індивідуальним забудовникам шляхом надання їм довгострокових кредитів для спорудження інди-
відуальних житлових будинків та надвірних підсобних приміщень.

Регіональні програми підтримки індивідуального житлового будівництва на селі «Власний дім»
пролонговані до 2015 року. Позичальниками таких кредитів за рахунок кредитних ресурсів Фон-
ду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі можуть бути громадяни України,
які постійно проживають, будують індивідуальне житло в сільській місцевості і працюють в орга-
нах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях сільського госпо-
дарства, інших господарських формуваннях, що функціонують в сільській місцевості, соціальній
сфері села, а також на підприємствах переробних і обслуговуючих галузей агропромислового
комплексу, навчальних закладах, закладах культури та охорони здоров’я.

Право одержання кредиту відповідно до цих Правил надається індивідуальному забудовнику
один раз. Кредит індивідуальному забудовнику надається на термін до 20 років, а молодим сім’ям
(подружжя, в якому вік чоловіка та дружини не перевищує 35 років) або неповним сім’ям (мати
(батько) віком до 35 років) — до 30 років, з внесенням за користування ним плати у розмірі трьох
відсотків річних. Позичальник, який на дату укладання кредитної угоди має трьох і більше непов-
нолітніх дітей, звільняється від сплати відсотків за користування кредитом.

Кредит індивідуальному забудовнику надається за умови постійного його проживання або пе-
реселення на постійне місце проживання у сільську місцевість, а також підтвердження ним своєї
платоспроможності.

Сума кредиту індивідуальним позичальникам визначається Фондом підтримки індивідуально-
го житлового будівництва на селі з урахуванням платоспроможності позичальника і не може пе-
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ревищувати кошторисної вартості індивідуального житлового будинку та надвірних підсобних
приміщень і граничного розміру кредиту у сумі 50 тисяч гривень для добудови будинку і 100
тисяч гривень для спорудження нового житлового будинку. Надання кредиту проводиться грошо-
вими коштами поетапно, згідно з графіком будівництва, який є складовою частиною кредитного
договору.

Після завершення окремого етапу будівництва, кредитування послідуючого здійснюється після
підписання двостороннього акту за участю забудовника та представника Фонду підтримки інди-
відуального житлового будівництва на селі.

Протягом усього фінансування будівництва Фонд підтримки індивідуального житлового будів-
ництва на селі здійснює нагляд за виконанням етапів робіт за цільовим використанням наданого
кредиту.

Оплата відсотків за користування кредитом щоквартально, починаючи з видачі першої части-
ни кредиту. Погашення кредиту розпочинається позичальником через два місяці після завершен-
ня терміну будівництва, який не повинен перевищувати двох років з моменту отримання першої
частини кредиту.

Погашення кредиту проводиться коштами рівними частинами щоквартально. За прострочен-
ня платежу нараховується пеня з розрахунку подвійної річної облікової ставки Національного
банку України, що діє на день виникнення боргу. Позичальник має право на дострокове погашен-
ня кредиту та /або внесення плати за користування ним [5].

Для інших фізичних осіб, які не підпадають під дію пільгових (державних) програм іпотечно-
го житлового кредитування, комерційні банки України пропонують різноманітні набори умов для
купівлі в кредит житла на первинному і вторинному ринках житла.

За даними компанії «Простобанк Консалтинг», станом на 19 березня 2012 року кількість банків
з числа 50 найбільших за розміром активів, які пропонують кредити на купівлю житлової нерухо-
мості на первинному ринку житла, досягла 19 установ.

В порівнянні з 13 лютим 2012 року на ринок кредитування купівлі житла повернулися 2 банки
— БМ Банк і Кредитпромбанк. При цьому середні процентні ставки по кредитах на покупку
житла на первинному ринку житла з середини лютого 2012 майже не змінилися. Так, позики
строком на 10 років подорожчали на 0,01 п.п. і склали 18,83% реальних річних; позики з терміном
на 20 років подорожчали на 0,13 п.п. і склали 17,39% реальних річних [6].

Топ-5 мінімальних ставок за кредитами на купівлю житлової нерухомості на первинному рин-
ку житла строком на 10 років від банків з числа 50 найбільших станом на 19.03.2012 року подано
в табл. 1.

Таблиця 1. Умови банківського кредитування купівлі житла на первинного ринку житла *

Банк Програма
Аванс, %

від вартості
житла

Реальна ставка,
% річних

Піреус Банк «Green Hills», Київська область, Київо-
Святошинський район 50 12,25 (плаваюча

з третього року)
Таврика м. Київ, вул. Солом'янська, 15-А, вул.

Дружби Народів, 14-46, ул. Щорса, 44, м.
Ірпінь, вул. Ломоносова, 24, котедж-не
містечко «Ясні зорі»

80 12,91

Київська Русь «Ольжин град», м. Вишгород 50 15,40
Кредитпромбанк м. Бориспіль, вул. Бабкіна 30 17,27
Ощадбанк Об’єкти компанії «Житло інвест» 40 17,66

* Дані «Простобанк Консалтинг» за 2012 рік [7].

Рейтинг найбільш низьких ставок за кредитами на купівлю нерухомості фізичними особами
на первинному ринку строком на 10 років від малих банків станом на 19.03.2012 року подано в
табл. 2.

Умови кредитування купівлі житла громадянами України на вторинному ринку житла України
надані в табл. 3.
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Таблиця 2. Умови банківського кредитування купівлі житла на первинному ринку житла *

Банк Програма
Аванс, % від

вартості
житла

Реальна ставка,
% річних

Аркада м. Київ, квартал Молодіжний Осокор-ки-2,
3,4, дом. пл. №1, 2, 5, 9, 11 20 16,20

Банк Кіпра Під заставу житла на вторинному ринку
житла 30 17,13 (плаваюча

ставка)
Всеукраїнський
Банк Розвитку

Під заставу придбаного в кредит житла 30 18,00

Фольксбанк Під заставу житла на вторинному ринку
житла 40 19,50

* Дані «Простобанк Консалтинг» за 2012 рік [7].

Таблиця 3. Умови банківського кредитування купівлі житла на вторинному ринку житла *

Банк
Строки

кредитування,
роки

Аванс, % від
вартості
житла

Реальна ставка, % річних

Ощадбанк 1, 5, 10, 15, 20 20, 25, 30, 35 від 12,86 до 18,89
Universal Bank 1, 5, 10, 15, 20 30 від 15,24 до 15,67
Uniсredit Bank 1, 5, 10, 15, 20 40 від 15,25 до 16,98
Кредобанк 1, 5, 10, 15 30, 50 від 16,16 до 16,71
Укразбанк 1, 5, 10, 15, 20 20 від 16,35 до 17,80
Укрсіббанк 1, 5, 10, 15 30 від 17,25 до 18,70
ВТБ 1, 5, 10, 15, 20 15, 30, 40, 50 від 17,72 до 20,43
КиЇв 1, 5, 10, 15 30 від 18,09 до 19,8
Ощадбанк Росії 1, 5, 10, 15, 20 30, 40, 50 від 19,57 до 22,12
ПУМБ 1, 5, 10, 15, 20 30 від 19,93 до 20,62
Credit Agricole (Індекс-Банк) 1, 5, 10, 15, 20 40, 50 від 20,16 до 24,95
МАРФИН Банк (Морський
Транспортний Банк) 1, 5, 10, 15 30 від 20,63 до 22,33

Ерсте Банк 1, 5, 10, 15, 20 30 від 20,99 до 23,16
Піреус Банк 1, 5, 10, 15, 20 30 від 21.29 до 22,9
ОТП Банк 1, 5, 10, 15 30 від 21,82 до 22,27
Форум 1, 5, 10, 15 50 від 22,18 до 25,57
Мегабанк 1, 5, 10, 15 30 від 22,27 до 27,36
Uniсredit Bank (Укрсоцбанк) 1, 5, 10, 15, 20 30 від 23,06 до 24,77
Укрексімбанк 1, 5, 10, 15 35, 40, 60 від 23,66 до 26,22

* Дані «Простобанк Консалтинг» за 2012 рік [7].

ВИСНОВКИ
Успішна реалізація державних (пільгових) програм забезпечення житлом молодих сімей та

інших категорій працівників в Україні, реалізованих за фінансовою участю держави, буде залежа-
ти від того, наскільки повно і своєчасно будуть знаходитися ресурси на їх фінансування, наскільки
ефективно ці ресурси будуть використані. Реалізація інших програм іпотечного кредитування
купівлі житла (для всіх інших громадян України) буде залежати від того, наскільки доступними
для пересічного українського громадянина будуть умови іпотечного кредиту.
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