ПРОГРАМА “ВЛАСНИЙ ДІМ”
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО
ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА НА СЕЛІ
Перелік документів необхідних для підтвердження права на одержання кредиту
індивідуальним забудовником
1)

заява на ім’я керівника фонду про надання кредиту;

2)

клопотання органу місцевого самоврядування про надання кредиту;

3)

копія документу, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України
індивідуального забудовника;

4)

довідка про реєстрацію місця проживання (у разі відсутності у документі, що посвідчує
особу, відомостей про зареєстроване місце проживання);

5)

довідка про склад сім’ї;

6)

документи, необхідні для визначення рівня платоспроможності позичальника (довідку
про доходи позичальника і членів його сім’ї, одержані за попередні шість місяців, та/або
довідку, видану органом місцевого самоврядування, про ведення особистого
селянського господарства);

7)

інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про наявність (або
відсутність) у власності житла;

8)

копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою
(крім випадків придбання житла);

9)

проектна документація або будівельний паспорт, вартість виготовлення яких може
входити за згодою позичальника до суми кредиту (крім випадків придбання житла);

10) документи, що підтверджують працевлаштування в сільській місцевості;
11) заява власника житла чи об’єкта незавершеного житлового будівництва про згоду
продати його із зазначенням погоджених з позичальником ціни та інших істотних умов
договору купівлі-продажу (в разі придбання житла);
12) нотаріально завірена копіа договору купівлі-продажу (в разі придбання житла);
13) документи, що підтверджують статус осіб, на яких поширюється дія пунктів 19 і 20
частини першої статті 6 та абзацу четвертого пункту 1 статті 10 Закону України “Про
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” (у разі наявності);
14) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі наявності).
А також необхідно подати довідку з банку про відкриття особового рахунку із зазначенням
банківських реквізитів для зарахування коштів.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Усі питання, які виникають під час роботи Фонду з Забудовником, Фонд вирішує лише з
одержувачем кредиту чи офіційно (документально) уповноваженою особою одержувача
кредиту.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Контакти Фонду:



Адреса: м. Тернопіль, вул. Крушельницької, буд.18, кім.503



Телефон/факс: (0352) 52-78-16



Моб. телефон: (067) 67-25-118



Ел. пошта: fondseloteua@gmail.com



Веб-сайт: www.fondselo.te.ua

