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1. Кабінет Міністрів Визначив Порядок Функціонування Програми Пільгового Кредитування для 

Переселенців і Ветеранів «АТО» 
 

У попередньому випуску Правового бюлетеня ми висвітлювали виділення 200 мільйонів грн. для 

Програми пільгового житлового кредитування переселенців і ветеранів «АТО» (по 100 млн. для кожної 

цільової групи). 27 листопада Кабінет Міністрів прийняв постанову № 980, яка визначає умови Програми. 
 

 

Вимоги до Учасників Програми і Житла 
 

 

Вимоги щодо житла: 
 

 Кредит надається для придбання квартири або 

приватного будинку (у т.ч. на вторинному 

ринку), яке було здане в експлуатацію не 

більше ніж 25 років тому або реконструйоване 

не більше ніж 15 років тому; 
 

 Заявники самі обирають житло для купівлі за 

місцем реєстрації поданої заяви про участь у 

Програмі. 
 

Вимоги до учасників: 
 

 Програма доступна для переселенців і 

ветеранів «АТО»/ООС; 
 

 Заявник повинен перебувати на обліку 

громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, або не мати на підконтрольній 

території житла площею понад 13,65 м
2
; 

 

 Після оплати щомісячного платежу по 

кредиту, дохід сім'ї на одного її члена повинен 

бути не менше прожиткового мінімуму; 
 

 До участі у Програмі не допускаються особи, 

які раніше отримали державну допомогу, 

грошову компенсацію,
1
 або скористалися 

іншою програмою пільгового житлового 

кредитування. 

 

Умови Надання Житлового Кредиту 
 

 

 Кредит покриває вартість 21 м
2
 загальної площі на 

члена сім'ї
2
 заявника плюс додаткові 10,5 м

2
 на 

сім'ю. Придбання житла більшої площі можливе за 

умови повної оплати заявником вартості такої 

додаткової площі. Загальна площа житла, тим не 

менш, не може перевищувати 94,5 м
2
 для сімей і 52,5 

м
2
 – для заявників, які живуть окремо; 

 

 Максимальна вартість квадратного метра житла не 

може перевищувати граничних показників 

вартості житла;
3
 

 

 Кредит надається на строк до 20 років, але не довше 

ніж до досягнення заявником пенсійного віку;
4
 

 

 Кредит надається на умовах іпотеки під 3% річних; 
 

 Відсотки по кредиту не нараховуються 

військовослужбовцям під час дії «особливого 

періоду»;
5
 

 

 Не пізніше дня укладення кредитного договору, 

заявник повинен зробити на банківський 

рахунок внесок у розмірі 6% вартості покритої 

кредитом площі житла і 100% вартості 

додаткової площі житла (у разі придбання житла 

з додатковою площею); 
 

 Після затвердження заяви, заявник має оплатити 

витрати на придбання особистого страхування (від 

нещасних випадків) і страхування житла. 

                                                      
1
 Справедливо очікувати, що у цій вимозі йдеться про компенсацію та допомогу, передбачені Кодексом цивільного 

захисту – зокрема, про механізм компенсації за пошкоджене/знищене житло, що зараз розробляється. Навпроти, є 

неприйнятним розглядати у такій якості щомісячну державну допомогу переселенцям, розмір якої неспівставний із 

перевагами участі у Програмі пільгового кредитування. 
2
 Під членом сім'ї заявника Програма розглядає чоловіка/дружину заявника, їх неповнолітніх дітей, непрацездатних 

батьків і деяких інших членів сім'ї. 
3
 Показник граничної вартості житла визначається через множення показника опосередкованої вартості будівництва 

житла у конкретному регіоні (затверджуються Міністерством розвитку громад і територій України) на значення, 

коефіцієнт, встановлений розглянутою постановою КМУ № 980 для конкретного регіону. 
4
 Пенсійний вік особи визначається залежно від її статі, року народження та пенсійного стажу. Загалом, сьогодні це 

59-60 років для жінок і 60-65 років для чоловіків. 
5
 «Особливий період» – неоднозначна правова конструкція, розроблена після початку конфлікту з метою 

забезпечити додаткові гарантії службовцям «АТО»/ООС і спеціальний порядок роботи державних інституцій в 

умовах конфлікту – при цьому, без запровадження воєнного стану. Конституція України не передбачає конструкції 

«особливого періоду», говорячи про запровадження або воєнного, або ж надзвичайного стану. 

https://reliefweb.int/report/ukraine/ukraine-drc-ddg-legal-alert-issue-45-october-2019-enruuk
https://www.kmu.gov.ua/npas/m980vnutrishno-peremishchenim-osobam-uchasnikam-provedennya-antiteroristichnoyi-operaciyi-ato-taabo-uchasnikam-provedennya-operaciyi-obyednanih-sil-oos-na-pridbannya-zhitla


 
 

 

Адміністрування Програми: 
 

 Виконання Програми буде здійснювати Державний фонд сприяння молодіжному житловому 

будівництву («Фонд»), який вже виконує ряд житлових програм, у т.ч. «Доступне житло» та Програму 

пільгового житлового кредитування молоді; 
 

 Бюджет Програми буде розподілятися між адміністративно-територіальними одиницями пропорційно 

до кількості зареєстрованих у них заявок; 
 

 Програма передбачає формування окремої черги, що формуватиметься виключно за часом подачі заявки. 
 

Можливі ризики: 
 

i. Обмеженість житлового фонду: У той час як Програма допускає купівлю лише такого житла, яке було 

здане в експлуатацію протягом останніх 25 років або було реконструйоване не більш ніж 15 років тому, 

лише 7% житлового фонду України було збудовано після 1991 року (станом на 2013 рік);
6
 

 

ii. Пов'язані витрати: Подача заяви здійснюється безоплатно, проте оформлення необхідних для 

участі у Програмі документів вимагає істотних витрат з боку покупця, у т.ч. щодо укладення 

нотаріально посвідченого попереднього договору купівлі-продажу квартири (близько 3 000 грн. –

4 000 грн.) і проведення експертної оцінки вартості житла (близько 2 500 грн.). При цьому, 

зазначені витрати здійснюються заявником ще до затвердження його як учасника Програми; 
 

iii. Фокус Програми (рівень доходу і вік): Програма передбачає надання кредиту заявникам, які 

відповідають певному економічному критерію, а тому не може розглядатись як можливе вирішення 

проблеми проживання для найбільш вразливих переселенців. До того ж, надання кредиту можливе 

лише до досягнення особою пенсійного віку. Враховуючи, що максимальний строк надання 

пільгового іпотечного кредиту становить 20 років, а мінімальний строк повернення кредиту 

здебільшого становить від 10 років, Програма направлена на осіб середньої вікової групи; 
 

iv. Різниця між оціночною і реальною вартістю житла: Розмір передбаченого Програмою кредиту 

прямо залежить від експертного висновку з оцінки вартості житла. При цьому, як повідомляє ряд 

заявників із м. Маріуполь, зазначена в експертному висновку оціночна вартість житла часто є 

суттєво нижчою від його реальної ціни. У такому випадку заявник матиме самостійно оплатити 

різницю між реальною вартістю житла і оціночною вартістю, яка забезпечується кредитом; 
 

v. Обмежений час для освоєння бюджету Програми: Виділені для Програми у 2019 році 200 млн. 

грн. мають бути освоєні протягом 2019 року, інакше вони будуть повернуті до державного 

бюджету. Станом на 15 грудня 2019 року, Уряд все ще не завершив перерахування коштів Фонду. 

 

2. Кабінет Міністрів Вніс Зміни до Порядку Переміщення Через Лінію Розмежування 

 

Контекст: У липні 2019 року Кабінет Міністрів затвердив новий Порядок в'їзду-виїзду осіб і переміщення 

товарів через лінію розмежування.
7
 Новий Порядок, однак, викликав ряд побоювань, у тому числі щодо 

переміщення через лінію розмежування дітей. Внаслідок цього, Кабінет Міністрів відклав набуття новим 

Порядком чинності до 28 листопада 2019 року. 
 

Розглянуті зміни: 20 листопада 2019 року Кабінет Міністрів затвердив постанову № 953, що передбачає 

внесення змін до прийнятого раніше Порядку. Зокрема, ці зміни розширюють перелік документів, із 

якими окремі групи осіб можуть переміщувати лінію розмежування. 

                                                      
6
 Звіт Європейської Економічної Комісії ООН: “Управління житловим та земельним фондом: Профіль країни, 

Україна” (2013), ст. 2. 
7
 Див. Правовий Бюлетень Данської Ради, Випуск 42: Лип 2019, секція 3. 

https://mtot.gov.ua/ua/urjad-vidterminuvav-na-30-dniv-vstup-u-diju-postanovi-jaka-zminjue-pravila-peretinu-kpvv-dlja-dite-vikom-do-14-i-rokiv
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-vyizdu-osib-peremishchennya-tovariv-na-timchasovo-okupovani-teritoriyi-u-doneckij-ta-luganskij-oblastyah-953201119
https://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/documents/Publications/CP_Ukraine_ECE.HPB.176.en.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/ukraine/document/drc-legal-alert-july-2019-drc-правовий-бюлетень-липень-2019-drc


 
 

 

 

Група Осіб Документи для перетину лінії розмежування 

Діти до 14 років 

 

Видане Україною свідоцтво про народження або 

закордонний паспорт України 

Діти у віці від 14 до 16 років 

 

Внутрішній паспорт або закордонний паспорт 

України 

Діти до 16 років, які народилися і постійно 

проживали на непідконтрольній території і не 

мають зазначених вище документів 

 

i. Документ про народження (у т.ч. виданий на 

непідконтрольній території) за умови 

ii. Надання українського паспорта або закордонного 

паспорта України супроводжуючою особою. 
 

Громадяни України, які не могли оформити 

український паспорт через постійне 

проживання на тимчасово окупованих 

територіях, або не мають паспорта через 

його втрату/крадіжку 

 

Видане Україною свідоцтво про 

народження/український паспорт/український 

закордонний паспорт, або довідка Державної 

міграційної служби, що підтверджує подачу 

документів на отримання паспорта. 

 

Постанова № 953 набула чинності разом з новим Порядком в'їзду-виїзду осіб і переміщення товарів 

через лінію розмежування 28 листопада 2019 року. 

 

3. Міністерство у Справах Ветеранів, Тимчасово Окупованих Територій та ВПО Затвердило 

Перелік Заборонених/Обмежених для Переміщення Через Лінію Розмежування Товарів 
 

Контекст: у липні 2019 року Кабінет Міністрів ухвалив новий Порядок переміщення через лінію 

розмежування. Новий Порядок передбачав довгоочікувану зміну у підході до регулювання 

переміщення товарів. Замість визначення переліку дозволених товарів (при встановленні заборони на 

переміщення усіх інших) передбачалося формування вичерпного переліку заборонених/обмежених 

товарів і, відповідно, встановлення дозволу на переміщення всіх інших предметів. При цьому, 

підготовку такого переліку Кабінет Міністрів доручив Міністерству у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб (МінВетТоТ).  
 

Розглянуті зміни: 28 листопада 2019 року МінВетТоТ видало Наказ № 92, який затверджує перелік товарів, 

обмежених/заборонених для переміщення через лінію розмежування. 
 

Сфера Попередні правила переміщення Нові правила переміщення 

 

Переміщення 

готівкових 

коштів 
 

 

Раніше не було чіткої норми, яка 

б врегульовувала переміщення 

готівки через лінію зіткнення. 

Єдина пов'язана норма 

встановлювала обмеження у 

переміщенні товарів вартістю 

понад 10, 000 грн. Ця норма була 

інтерпретована як обмеження у 

перевезенні готівки в обсязі 

понад 10, 000 грн. 

 

 При переміщенні з підконтрольній 

території на непідконтрольну – до 20,000 

грн. готівкою; 

 При переміщенні з непідконтрольної 

території на підконтрольну – до 50,000 

грн.; перевезення більшої суми за 

погодженням з координаційним центром 

(процедура не передбачена). 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/815-2019-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17
https://mva.gov.ua/ua/npa/nakaz_minveteraniv_18_11_2019_92


 
 

 

Сфера 
Попередні правила 

переміщення 
Нові правила переміщення 

 

Переміщення 

товарів 

 

 

 До переміщення були дозволені 

лише товари, зазначені у 

затвердженому Указом МінТОТ 

№ 39 переліку. До таких товарів 

були встановлені обмеження 

щодо їх граничної вартості (10 

тис. грн.) і ваги (75 кг); 

 

 Зазначений вище перелік також 

визначав, які речі належать до 

особистих.
8
 Такі речі могли 

бути переміщені через лінію 

розмежування лише у 

визначених межах. 

 

 Всі товари, не включені до переліку 

обмежених/заборонених, допускаються до 

перевезення у таких межах: 

 

o При переміщенні з непідконтрольної території на 

підконтрольну – такі ж обмеження, як і раніше; 
 

o При переміщенні з підконтрольної території 

на непідконтрольну – обмеження відсутні (за 

винятком обмежених/заборонених до 

перевезення товарів). 

 

 Перевезення особистих речей, як і раніше, 

дозволено лише у певних межах – у той же 

час, такі межі для багатьох особистих речей 

були розширені. 

 

Предмети, заборонені/обмежені до переміщення через лінію розмежування, включають в себе: 

 

Обмежені до переміщення товари: 
 

 Особисті речі (див. вище); 

 Неіменні банківські карти; 

 Автозапчастини та шини; 

 Алкоголь і тютюнові вироби; 

 Пальне і мастильні матеріали. 

Заборонені для переміщення предмети: 
 

 Товари, вироблені на непідконтрольній території (відповідно до 

постанови Кабміну №815 від 17 липня 2019 року); 

 Зброя і боєприпаси; 

 Товари подвійного призначення;
9
 

 Будівельні матеріали; 

 Антикваріат і предмети мистецтва; 

 Офіційні печатки та бланки; 

 Російські агітаційні та пропагандистські матеріали; 

... і деякі інші предмети
10

. 
 

 

4. Президент Видав Указ Про Невідкладні Заходи З Проведення Реформ та Зміцнення Держави 

 

8 листопада 2019 року Президент підписав Указ № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та 

зміцнення держави». Указ охоплює широке коло питань з різних сфер суспільного життя. Що стосується 

конфлікту і соціального захисту постраждалих від нього осіб, Указ постановляє Уряду вжити наступні заходи: 
 

До 31 грудня 2019: 
 

 Розробити спеціальну житлову програму, орієнтовану виключно на ветеранів «АТО»/ООС і переселенців, 

засновану на принципах державно-приватного партнерства та механізму пільгового кредитування; 
 

 Забезпечити спрощення доступу до публічних послуг переселенцям і громадянам України, які 

проживають на тимчасово окупованих територіях і в населених пунктах на лінії зіткнення; 
 

                                                      
8
 Перелік речей, віднесених до особистих, раніше визначався Наказом МінТОТ № 39 від 24 березня 2017 року; тепер 

же такий перелік встановлений розглянутим Наказом МінВетТоТ № 92. Цей перелік включає одяг, фотоапарати, 

телевізор, радіо, калькулятори, дитячі коляски, персональні комп'ютери, інвалідні коляски та інші предмети. 
9
 Товари подвійного призначення – вироби, матеріали, обладнання та технології, створені для цивільних цілей, але 

придатні для використання і у військових або терористичних цілях. Перелік товарів подвійного призначення 

затверджений постановою Кабінету Міністрів № 1240 від 17.10.2007 року. 
10

 Повний перелік товарів, заборонених/обмежених до переміщення через лінію розмежування, див. у Наказі 

МінВетТоТ № 92 від 18.11.2019. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0417-17
https://www.president.gov.ua/documents/8372019-30389
https://www.kmu.gov.ua/npas/95215884
https://mva.gov.ua/ua/npa/nakaz_minveteraniv_18_11_2019_92


 
 

 

 Забезпечити надання в електронному вигляді переважної більшості адміністративних послуг, у тому 

числі пов'язаних з реєстрацією місця проживання, оформлення паспорту і пенсійними послугами; 
 

 Запровадити нову методологію розрахунків прожиткового мінімуму; 
 

 Збільшити державну допомогу при народженні дитини, усиновленні, допомогу по здійсненню опіки 

та піклуванню, допомогу одиноким батькам, а також допомогу по вихованню дітей з важкими 

захворюваннями нервової системи; 
 

 Затвердити нову програму зайнятості та стимулювання створення нових робочих місць; 
 

 Створити навчальну онлайн-платформу для підвищення кваліфікації або перенавчання. 
 

До 30 червня 2020: 
 

 Запровадити систему автоматичного (без звернення особи) призначення пенсії при досягненні 

пенсійного віку. 

 
5. Постанова Кабінету Міністрів про Адміністративну Процедуру Реєстрації Актів Цивільного 

Стану Залишається Неопублікованою 
 

У попередньому випуску Правового бюлетеня ми повідомляли про те, що Кабінет Міністрів оголосив про 

затвердження адміністративної процедури реєстрації фактів народження і смерті на непідконтрольній 

території. Однак, станом на 25 грудня 2019 року, така постанова залишається неопублікованою. 

 
6. Парламент Прийняв Державний Бюджет На 2020 Рік 

 

11 листопада 2019 року Парламент прийняв Закон України «Про державний бюджет на 2020 рік». У 

контексті конфлікту і соціального захисту населення, постраждалого від конфлікту, бюджет передбачає: 
 

 Помітне збільшення фінансування міністерств, відповідальних за забезпечення прав постраждалого 

від конфлікту населення України; 
 

 Певне збільшення фінансування програм, спрямованих на забезпечення переселенців житлом – хоча 

розміри такого фінансування все ще не відповідають величині відповідної проблеми; 
 

 Вперше передбачене фінансування, хоча і невелике, на виплату компенсації за пошкоджене або 

зруйноване житло; 
 

 Збереження бюджету Пенсійного фонду на рівні попереднього року. У разі прийняття Парламентом 

закону про відновлення доступу до виплати пенсії для проживаючих на непідконтрольній території 

громадян України, його реалізація потребуватиме суттєвого додаткового фінансування. 
 

 Скорочення фінансування системи безоплатної правової допомоги на 40% у порівнянні з попереднім 

роком. Істотна частина витрат гуманітарних організацій припадає саме на надання правової допомоги 

населенню, постраждалому від конфлікту. Скорочення фінансування державної правової допомоги 

істотно збільшить навантаження на гуманітарні організації. 
 

Докладніший аналіз державного бюджету на 2020 рік Ви знайдете у прикріпленому файлі. 

 

Деякі терміни, що використовуються у цьому документі, взяті із законопроектів або чинного 

законодавства і не обов'язково відображають позицію ДРБ–ДГР. 

 

https://www.humanitarianresponse.info/ru/operations/ukraine/document/drc-ddg-legal-alert-october-2019-drc-ddg-правовий-бюлетень-жовтень-2019
https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/294-IX


 
 

 

Цей документ охоплює питання діяльності з надання гуманітарної допомоги, яка здійснюється за 

фінансової підтримки Європейського Союзу. Погляди, викладені у цьому документі, жодним чином не 

можуть розглядатися як офіційна позиція Європейського Союзу. Європейська Комісія не несе 

відповідальності за будь–яке використання інформації, яку він містить. 

 

Цей правовий інформаційний бюлетень створений завдяки щедрій підтримці американського народу, що 

здійснює Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). За його зміст несе відповідальність 

Данська Рада у справах біженців. Бюлетень не обов’язково відображає позицію Агентства США з 

міжнародного розвитку та Уряду Сполучених Штатів. 

 

Цей документ був створений за підтримки Сполученого Королівства, однак викладені у ньому погляди не 

обов’язково відображають офіційну позицію Сполученого Королівства. 


