
 

Надання житлово-комунальних послуг на час карантину 
 

В Україні діють обмеження у зв’язку з карантином через поширення 
коронавірусу. При цьому всі підприємства, організації та установи, що 

надають житлово-комунальні послуги, працюють у штатному режимі. 
Фахівці Голованівського місцевого центру з надання безоплатної правової 

допомоги надають роз’яснення чинного законодавства щодо надання 
комунальних послуг під час карантину  

 
17 березня було прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)», яким визначається, що на 

період дії карантину або обмежувальних заходів та протягом 30 днів з дня 
його скасування забороняється: 

 
– нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне 
здійснення платежів за житлово-комунальні послуги; 

– відключення споживачів від послуг за борги; 
– примусове виселення із житла та примусове стягнення житла (житлових 

будинків, частин житлових будинків, квартир, кімнат у квартирах, кімнат, 
житлових секцій чи блоків у гуртожитках, інших жилих приміщень), що 

належить на праві приватної власності громадянам України, під час 
примусового виконання рішень судів щодо стягнення заборгованості за 

житлово-комунальні послуги; 
– примусове виселення громадян за несвоєчасну оплату житлово-

комунальних послуг із жилих приміщень у будинках державного, 
громадського житлового фонду та житлового фонду соціального 

призначення.  
Відповідно до чинного законодавства комунальні послуги (постачання 
теплової енергії, постачання гарячої води, централізованого водопостачання, 

централізованого водовідведення, поводження з побутовими відходами), та 
послуга з управління багатоквартирним будинком здійснюються 

безперервно, крім часу перерв на проведення ремонтних і профілактичних 
робіт, у міжопалювальний період для систем опалення та ліквідації наслідків 

аварії. 
 

У період карантину залишайтесь вдома - правові проблеми можна 
вирішити дистанційно : 

- зателефонувати на безкоштовний номер системи надання безоплатної 
правової допомоги 0 800-213-103; 

- поставити запитання в месенджер фейсбук-сторінки Голованівський 
місцевий центр з надання БВПД https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/; 

- написати на електронну пошту Голованівського місцевого центру 
holovanivsk.kropyvnytskyi@legalaid.kr.ua; 

https://www.facebook.com/glvn.legalaid.kr.ua/?__tn__=K-R&eid=ARAoPiJ2PWTMSeT1N1hsivIL7bYSL2dTcDFIF8z-H6_f32jeorNf7OmL14XVDk7Uyg4RjfqpEL3hDFtf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDv1j17aoOI0p67saVQSBPG7qmXUJV_woJUo5EV1WhlisWs3FqNYo98BxJ7UpYRjs9fzYtokiiX8vRhqoF5NpyP-T0eDJmX7nwOy0sTDBCx9TQV9SUDfzkJz1c53LoRuuNvIVsmkKPKwI5T1SdCDD3bUnOGKR-V3cy1fGHCrWNakryS91yadfq05gWNCsvlKZWUBVrU66fodV5Cc0avESltAelmWMGtleiR3IXxZ6WDn79GdJ6MbSkHRR5cDyl1j1paNoG2MncjZ4aXL31pbOHTytq8s1DfiMPJ_WlB7xzfbtQrG-bgGkV0z7NJG_8mmxvtmmKIoU07PdOeJ2qg_yRPte78


- скористатися правничою вікіпедією 
WikiLegalAid https://wiki.legalaid.gov.ua; 

- прочитати правову консультацію на телеграм-каналі «Безоплатна правова 
допомога» https://t.me/ualegalaid або обговорити її у нашому чаті -
 https://t.me/ualegalaidchat. 
 

https://wiki.legalaid.gov.ua/?fbclid=IwAR0IttucwkkxY1g4o6xIuryfLdvW6EQ8j0oFkPdJtvboWlWIuV77Ak_WjNo
https://t.me/ualegalaid?fbclid=IwAR3Y4wy63mK4HVblbVcgLjh6npihRfiFWk8TiEjLj-GT0sZhP6XySwfi7dk
https://t.me/ualegalaidchat?fbclid=IwAR177n0pqvLXXIorRWRJNMwzyqDHI2mNPpDsZ1DDMZ5sWmy0EtQNXtf-jog

