
Військовослужбовцям штрафні санкції, пеня або проценти за 

користування кредитом не нараховуються 
 

Напередодні свята Дня захисника 

України, в межах всеукраїнського 

правопросвітницького проекту «Я МАЮ 

ПРАВО!», проводиться кампанія «Права 

захисників». Метою цієї кампанії є надання 

консультацій з правових питань, відповіді на 

які хотіли б отримати захисники нашої 

Батьківщини. 
 

Так, відповідно до ч. 15 ст. 14 Закону України «Про соціальний і 

правовий захист військовослужбовців та членів їх 

сімей», військовослужбовцям з початку і до закінчення особливого періоду, 

а резервістам та військовозобов’язаним – з моменту призову під час 

мобілізації і до закінчення особливого періоду, штрафні санкції, пеня за 

невиконання зобов’язань перед підприємствами, установами і організаціями 

усіх форм власності, у тому числі банками, та фізичними особами, а також 

проценти за користування кредитом не нараховуються. 

Але, незважаючи на цю норму закону, деякими фінансовими установами, 

які надають швидкі кредити та банківськими установами, продовжується 

нарахування військовослужбовцям відсотків, в деяких випадках нарахування 

штрафів за користування кредитом. Зазначені вимоги висуваються кредиторами 

після звільнення мобілізованих громадян, але які є військовозобов'язаними. 

Відповідно до Указу Президента від 17 березня 2014 року № 303 «Про 

часткову мобілізацію», затвердженого у встановленому порядку Верховною 

Радою, в Україні оголошено часткову мобілізацію, у зв’язку з чим 

настав особливий період, який, відповідно до Закону України «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», припиняється тільки згідно рішення 

Президента про демобілізацію із внесенням такого указу на затвердження 

Верховною Радою України. 

На цей час відповідних рішень про демобілізацію з березня 2014 року 

Президентом України не приймалося.  

Отже, в Україні з 17 березня 2014 року по даний час настав і діє 

особливий період відповідно до закону «Про мобілізаційну підготовку та 

мобілізацію». 

Тому, нараховування штрафних санкцій, пені або процентів за 

користування кредитом військовослужбовцям, резервістам та 

військовозобов’язаним з 17 березня 2014 року по даний час є 

протиправним. 
Резервісти та військовозобов’язані, призвані під час мобілізації навіть 

після звільнення зі служби, зберігають за собою право не сплачувати штрафні 

санкції, пеню або проценти за користування кредитом, оскільки 

в Законі визначено терміни: з моменту призову під час мобілізації і до 

закінчення особливого періоду, який відповідно ще триває. При цьому дата 

отримання кредиту може бути до настання особливого періоду. 
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Якщо ж все ж таки штрафи, пеня або проценти нараховуються, радимо 

написати заяву про скасування нарахування штрафних санкцій або пені. 

Заяву потрібно надіслати тій фізичній чи юридичній особі, яка нараховує 

штрафи, пеню або проценти за кредит, рекомендованим листом з 

повідомленням про вручення та долучити до заяви відповідні копії 

підтверджуючих документів щодо належності до вищевказаних категорій. 

До Голованівського місцевого центру з надання БВПД можна 

звернутись за адресою: смт Голованівськ,  вул. Ціолковського, 1. 

Тел.: (05252) 2-25-83, 068 834 77 45, 093 423 33 73. 

Для цілодобового доступу громадян до безоплатної вторинної правової 

допомоги діє єдиний телефонний номер 0-800-213-103. 

 


