
АПОС України - за дуступне житло для молоді!

  

Члени АПОС України взяли участь у засіданні круглого столу "Забезпечення молоді
житлом – реалії та умови реалізації
".

  

Організаторами круглого столу виступили Федерація профспілок України спільно з
Всеукраїнською асоціацією «Укрмолодьжитло».

      

"Проблема забезпечення молоді доступним житлом є не менш гострою ніж проблеми
заборгованості по заробітній платі, - наголосив Голова ФПУ Юрій Кулик. – Тому таку
велику увагу профспілки, зокрема Федерація профспілок України приділяє сприянню її
вирішення. ФПУ об’єднує 8, 2 мільйонів членів профспілок. Три мільйона або кожний
третій – це молода людина. Звичайно, одна з найсильніших мотивацій профспілкового
членства для молоді – те, що ФПУ активно сприяє розвитку молодіжного житлового
будівництва".

  

У заході також взяли участь представники Міністерства молоді та спорту України, молоді
лідери всеукраїнських профспілок, лідери всеукраїнських молодіжних громадських
організацій, представники інститутів соціальних досліджень. Вони обговорили такі
важливі теми, як недоступність для молоді програми «Доступне житло», загрози та
недоліки програми «Здешевлення іпотеки», перешкоди для участі у державній програмі
довгострокового пільгового кредитування молодих сімей або одиноких молодих
громадян, пов’язаної з неможливістю для більшості молодих людей стати на квартирний
облік, що є обов’язковою умовою участі у програмі тощо.
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У свої виступах молоді люди наголошували, що єдина реальна програма для молоді це
державна програма пільгового довготермінового кредитування молодих сімей та
одиноких молодих громадян на будівництво (реконструкцію) і придбання житла. Вона
сприяє розвитку родин, народженню дітей, оскільки при народженні однієї дитини
позичальник (молода родина, або одинока молода особа), звільняється від сплати
відсотків за користування кредитом; позичальникові, який має двох дітей, за рахунок
бюджетних коштів погашається 25 відсотків суми зобов'язань за кредитом;
позичальникові, який має трьох і більше дітей, - 50 відсотків суми зобов'язань за
кредитом.

  

  

"Сьогодні держава має будувати житло і кредити мають надавати не комерційні банки,
які заробляють потім собі відсотки, а саме Державний фонд сприяння молодіжному
житловому будівництву. Також для здешевлення вартості житла для молоді доцільно
використовувати потенціал студентських будівельних загонів, у створенні і
функціонуванні яких АПОС України може надати значну організаційну підтримку" -
зазначив Президент Асоціації Сергій Романюк.

  

За результатами заходу молоді лідери звернулися до Президента України,
Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів України та керівників фракцій у Верховній
Раді України з пропозиціями поліпшення стану забезпечення молоді житлом.
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  Прес-служба АПОС України 
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