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ПРАВОВА ДОПОМОГА

в умовах воєнного стану

Ця публікація здійснена за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Міністерства 
закордонних справ Данії. Думки, висновки чи ре ко мендації належать авторам та упоряд-
никам цього видання й не обов’язково відображають погляди Міністерства закордонних 
справ Данії,  Програми розвитку Організації Об’єднаних Націй чи інших агенцій ООН.

сервіси надання  
безоплатної правової 
допомоги

перевірити актуальність розміщеної 
інформації з моменту друку (15.04.2022) 
та отримати більш детальні роз’яснення



КРЕДИТНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
На період дії в Україні воєнного стану та у тридцятиденний 
строк після його припинення або скасування:

 позичальник звільняється від відповідальності за 
прострочення сплати кредиту;

 позичальник звільняється від сплати неустойки (штрафу, 
пені) та інших платежів, які передбачені договором, за 
прострочення сплати кредиту;

 неустойка (штраф, пеня), які були нараховані з 
24.02.2022, підлягають списанню.

Також банкам заборонено збільшувати відсоткову ставку за 
користування кредитом у разі прострочення виплати, окрім 
випадків, коли це було передбачено кредитним договором.

Важливо! Нововведення не стосуються скасування відсотків 
за користування кредитними коштами.

ВВЕДЕННЯ «КРЕДИТНИХ КАНІКУЛ»
«Кредитні канікули» є правом банку, а не його обов’язком. 
Щодо отримання таких канікул та їхніх умов позичальникові 
необхідно звернутися до банку — шляхом безпосереднього 
відвідування відділення, на «гарячу лінію» або через відпо-
відний банківський мобільний застосунок банку.

Важливо! «Кредитні канікули» не є звільненням від сплати 
боргу за кредитом, а лише його відтермінуванням.

ІПОТЕЧНЕ МАЙНО
На період дії в Україні воєнного стану та у тридцятиденний 
строк після його припинення або скасування:

 у разі наявності заборгованості за кредитним дого-
вором позичальника не може бути виселено з нерухо-
мості, що перебуває в іпотеці; 

 таке майно не може бути ніяким чином реалізовано чи 
відчужено на користь іпотекодержателя та третіх осіб.
Закон України від 15.03.2022 № 2120-IX «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України 
щодо дії норм на період дії воєнного стану».

СПЛАТА ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
До припинення чи скасування воєнного стану забороняється:

 нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені), 
інфляційних нарахувань, процентів річних, нарахованих 
на заборгованість, утворену за несвоєчасне та/або 
неповне внесення плати за житлово-комунальні послуги;

 припинення / зупинення надання житлово-комунальних 
послуг населенню у разі їх неоплати або оплати не в 
повному обсязі.

Важливо! Введення воєнного стану в Україні не звільняє 
громадян від сплати житлово-комунальних послуг. 


