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З А К О Н

У К Р А Ї Н И

Про реструктуризацію заборгованості з квартирної
плати, плати за житлово-комунальні послуги,
спожиті газ та електроенергію
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 23, ст.151 )
Стаття 1.
Заборгованість
з квартирної плати (плати за
утримання житла) та плати за комунальні послуги (водо-, тепло-,
газопостачання, послуги водовідведення, електроенергія, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот) (далі - житлово-комунальні
послуги) наймачів жилих приміщень та власників жилих будинків або
квартир (далі - громадяни), яка склалася на дату набрання чинності
цим
Законом
перед
надавачами
житлово-комунальних
послуг,
реструктуризується на термін до 60 місяців залежно від суми боргу
та рівня доходів громадян на дату реструктуризації.
Для реструктуризації заборгованості громадяни укладають з
підприємствами - надавачами житлово-комунальних послуг договори
про
щомісячне
рівномірне
погашення
реструктуризованої
заборгованості та
своєчасну
сплату
поточних
платежів
за
житлово-комунальні послуги (далі - договір про реструктуризацію
заборгованості).
Установити, що
на
період
погашення
реструктуризованої
заборгованості загальна сума платежів, що вносяться громадянами на
оплату
поточних
платежів
та
платежів
по
погашенню
реструктуризованої заборгованості,
не
повинна
перевищувати
25 відсотків доходів, що визначаються при нарахуванні субсидій для
працюючих громадян, і 20 відсотків - для пенсіонерів та інших
осіб, які отримують будь-які види соціальної допомоги.
За умови, якщо доходів громадян, які уклали договори про
реструктуризацію заборгованості, не вистачить на повне погашення
цієї заборгованості, термін дії договору продовжується до повного
її погашення.
Стаття 2. Установити, що на громадян, які уклали договір
відповідно до статті 1 цього Закону, поширюється діючий порядок
нарахування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг для
оплати поточних платежів.
Стаття 3. Установити, що пеня за несвоєчасне внесення плати
за житлово-комунальні послуги в розмірі, визначеному в договорі
про реструктуризацію заборгованості, нараховується за кожний день
прострочення, але не більше 100 відсотків загальної суми боргу, за
умови відсутності заборгованості з виплати заробітної плати,
пенсії, стипендії тощо.
Цей порядок не поширюється на громадян, які уклали договір
про реструктуризацію заборгованості відповідно до статті 1 цього
Закону та вчасно здійснюють її погашення і оплату поточних
платежів.
Стаття 4. Заборгованість громадян, які не уклали договір про
реструктуризацію заборгованості та не сплачують поточних платежів,
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стягується житлово-комунальними підприємствами за рішенням суду.
Стаття 5. На суму реструктуризованої
заборгованості
не
нараховується
пеня
житлово-комунальним
підприємствам на їх
заборгованість
перед
постачальниками
енергоносіїв,
інших
матеріальних цінностей, що використовуються для надання послуг.
На суму реструктуризованої заборгованості не нараховується
пеня житлово-комунальним підприємствам, енергогенеруючим компаніям
та
підприємствам Національної акціонерної компанії "Нафтогаз
України" на їх недоїмку з платежів до бюджетів усіх рівнів.
Стаття 6. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2003 року.
2. Кабінету Міністрів України:
забезпечити широке інформування
населення
про
механізм
реструктуризації
заборгованості
з оплати житлово-комунальних
послуг
та
про
своєчасну
сплату
поточних
платежів
за
житлово-комунальні послуги;
у двомісячний
термін
з дня опублікування цього Закону
затвердити порядок та типову форму договору ( 976-2003-п ) про
щомісячне рівномірне погашення реструктуризованої заборгованості
та
своєчасну сплату поточних платежів за житлово-комунальні
послуги;
привести свої рішення у відповідність із цим Законом.
3. Місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування
рекомендувати створити місцеві постійно діючі
комісії
з
реструктуризації
заборгованості
з
оплати
житлово-комунальних послуг.
Контроль за правильністю реструктуризації заборгованості з
оплати житлово-комунальних послуг покласти на місцеві постійно
діючі комісії з реструктуризації цієї заборгованості.
Президент України

Л.КУЧМА

м. Київ, 20 лютого 2003 року
N 554-IV
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