
Стаття 26. Відповідальність за неналежне виконання договору 

1. У разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні 
послуги споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі, встановленому в 
договорі, але не вище 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. 
Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків 
загальної суми боргу. 

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за 
останнім днем граничного строку внесення плати за житлово-комунальні 
послуги. 

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за 
надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача 
заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином. 

2. Виконавець комунальної послуги або управитель багатоквартирного 
будинку зобов’язаний самостійно здійснити перерахунок вартості 
комунальної послуги або послуги з управління багатоквартирним будинком 
за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної 
якості, а також сплатити споживачу неустойку (штраф, пеню) у порядку та 
розмірі, визначених законодавством або договором. 

3. Виконавець комунальної послуги не несе відповідальності за її 
ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо 
доведе, що в точці обліку такої послуги (в разі укладення індивідуального 
договору - на межі внутрішньобудинкових систем багатоквартирного 
будинку та інженерно-технічних систем приміщення споживача) її якість 
відповідала вимогам, встановленим цим Законом, іншими актами 
законодавства і договором. 

4. Виконавець комунальної послуги (крім послуг з постачання та 
розподілу електричної енергії та природного газу) має право обмежити 
(припинити) надання відповідної комунальної послуги її споживачу 
незалежно від обраної моделі організації договірних відносин у разі 
непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті комунальні послуги 
протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця. 
Таке попередження надсилається споживачу не раніше наступного робочого 
дня після спливу граничного строку оплати комунальної послуги, 
визначеного законодавством та/або договором про надання відповідної 
комунальної послуги. 

Обмеження (припинення) надання відповідної комунальної послуги 
здійснюється виконавцем у присутності представника особи, яка здійснює 
технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем багатоквартирного 
будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, а також 
управителя або посадової особи чи працівника об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, якщо управління багатоквартирним будинком 



здійснюється відповідно управителем або об’єднанням співвласників 
багатоквартирного будинку. Неприбуття зазначених осіб, які заздалегідь 
були попереджені виконавцем про день та час здійснення обмеження 
(припинення) надання комунальної послуги, не є перешкодою для здійснення 
виконавцем обмеження (припинення) надання комунальної послуги 
споживачу. 

Співвласники, управитель чи об’єднання співвласників 
багатоквартирного будинку, які здійснюють управління багатоквартирним 
будинком, а також особа, яка здійснює технічне обслуговування 
внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують 
надання відповідної комунальної послуги, зобов’язані забезпечити доступ 
виконавця до таких систем для реалізації права на обмеження (припинення) 
надання відповідної комунальної послуги споживачу. Такий доступ 
надається виключно в межах, необхідних для здійснення обмеження 
(припинення) надання відповідної комунальної послуги конкретному 
споживачу. 

Постачання комунальної послуги відновлюється в повному обсязі 
протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за 
фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію 
заборгованості. 

Обмеження (припинення) надання комунальних послуг з постачання та 
розподілу електричної енергії та природного газу здійснюється відповідно до 
законів, що регулюють сфери електричної енергії та природного газу. 

 


