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Команда GOLAW постійно збирає та оновлює інформацію щодо юридичних аспектів боротьби 

з COVID-19 в Україні. Закони та підзаконні нормативно-правові акти, що приймаються 

органами державної влади, вводять конкретні надзвичайні заходи, що впливають як на бізнес 

так і на особисто кожного із нас. 

Нижче наведений короткий огляд останніх законодавчих актів спрямованих на запобігання та 

боротьбу з COVID-19. 

Законодавство Найважливіші положення 

Постанова Кабінету Міністрів України 

«Про встановлення карантину та 

запровадження обмежувальних 

протиепідемічних заходів з метою 

запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2» від 09.12.2020 року №  

1236 

Уряд продовжив карантинні обмеження до 28 лютого 2021 

року та прийняв рішення про запровадження жорстких 

протиепідемічних заходів на території України з 08 по 24 січня 

2021 року. 

З 19 грудня 2020 року Кабінет Міністрів запровадив наступні 

заборони: 

 перебування в громадських будинках і спорудах, 

громадському транспорті без вдягнутих засобів 

індивідуального захисту; 

 перебування на вулицях без документів, що 

посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її 

спеціальний статус; 

 самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації; 

 перетин державного кордону іноземцями та особами 

без громадянства без наявного поліса (свідоцтва, 

сертифіката) страхування, що покриває витрати, 

пов’язані з лікуванням COVID-19, обсервацією, і діє на 

строк перебування в Україні; 

 перетин контрольних пунктів в’їзду на тимчасово 

окуповані території в Донецькій та Луганській 

областях, Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя та виїзду з них іноземцями та особами без 

громадянства без наявного поліса (свідоцтва, 

сертифіката) страхування, що покриває витрати, 

пов’язані з лікуванням COVID-19, і діє на строк 

перебування в Україні; 

 проведення масових (культурних, у тому числі 

концертів, спортивних, соціальних, рекламних тощо) 

заходів за участю більш як 20 осіб), крім винятків 

передбачених відповідною Постановою; 

 діяльність культових споруд та приміщень, 

облаштованих для молитовних потреб, які не 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vstanovlennya-karantinu-ta-zaprovadzhennya-obmezhuvalnih-protiepidemichnih-zahodiv-1236-091220
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забезпечують можливість обмежити кількість 

відвідувачів з розрахунку 1 особа на 5  м2;  

 проведення релігійних заходів на відкритому повітрі, 

під час яких не забезпечено дотримання дистанції 1,5 

метра між присутніми; 

 приймання відвідувачів у кінотеатрах, інших закладах 

культури та іншими суб’єктами діяльності у сфері 

культури з наповненістю кінозалів або залів понад 50 

відсотків місць у кожному окремому кінозалі або залі; 

 приймання відвідувачів у музеях, на виставках, в 

галереях, в яких не забезпечено можливість обмежити 

кількість відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 10 

м2; 

 здійснення регулярних та нерегулярних перевезень 

пасажирів автомобільним транспортом в кількості 

більшій, ніж кількість місць для сидіння; 

 проведення дискотек, робота розважальних закладів 

(нічних клубів), діяльність закладів громадського 

харчування (ресторанів, кафе, барів, закусочних, 

їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) з організацією 

дозвілля, у тому числі проведення святкових заходів, 

банкетів, майстер-класів, публічних подій; 

 робота суб’єктів господарювання з надання послуг 

громадського харчування (ресторанів, кафе, барів, 

закусочних, їдалень, кафетеріїв, буфетів тощо) після 

23.00 та до 07.00, із забороною проведення 

розрахункових операцій після 22.00. Це положення не 

стосується діяльності з надання послуг громадського 

харчування із здійсненням адресної доставки 

замовлень та замовлень на винос і діяльності після 

23.00 31 грудня 2020 р. до 01.00 1 січня 2021 р.; 

 розміщення відвідувачів у закладах громадського 

харчування на відстані меншій, ніж 2 метри між 

місцями для сидіння за сусідніми столиками, за умови, 

що відвідувачі заходять до закладу і пересуваються по 

ньому з вдягненими засобами індивідуального захисту; 

 діяльність закладів, що надають послуги з розміщення 

(крім готелів, санаторно-курортних закладів, установ і 

закладів, які надають соціальні послуги тощо); 

 відвідування закладів освіти здобувачами освіти 

групами кількістю більш як 20 осіб, крім закладів 

дошкільної, загальної середньої, позашкільної та 

спеціалізованої мистецької освіти; 
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 проведення в закладах освіти масових заходів (вистав, 

свят, концертів) за участю дітей з більш ніж однієї 

групи/класу та за присутності глядачів (відвідувачів); 

 проведення закладами охорони здоров’я планових 

заходів з госпіталізації, крім надання медичної 

допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності 

та пологів, надання медичної допомоги вагітним, 

роділлям, породіллям, новонародженим, надання 

медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях 

закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними 

захворюваннями тощо; 

 діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, які не 

забезпечують можливість обмежити кількість 

відвідувачів у залі з розрахунку 1 особа на 20 м2 

загальної площі приміщення; 

Крім згаданих вище обмежень, Уряд також запровадив 

жорсткі карантинні заходи, які діятимуть в період з 8 по 24 

січня 2021 року, заборонивши: 

 роботу кафе, барів, ресторанів (крім доставки та 

роботи відповідних закладів на виніс); 

 проведення будь-яких масових (розважальних, 

спортивних, соціальних, рекламних та інших заходів),  

крім організації гірськолижного дозвілля (без роботи 

закладів громадського харчування та продажу 

алкогольних напоїв), новорічних  та різдвяних свят 

ялинки (без концертів та ярмарків, у тому числі 

продуктових), проведення офіційних спортивних 

заходів тощо; 

 роботу торгово-розважальних центрів (окрім роботи у 

відповідних торгово-розважальних центрах суб’єктів 

господарювання, діяльність яких буде дозволена у 

зазначений період); 

 роботу суб’єктів господарювання у сфері 

торговельного і побутового обслуговування населення 

(окрім суб’єктів господарювання, діяльність яких буде 

дозволена у зазначений період); 

 роботу непродовольчих ринків (роботу продовольчих 

ринків буде дозволено, проте з певними 

обмеженнями); 

 приймання відвідувачів закладами культури і 

проведення культурних масових заходів; 

 приймання відвідувачів спортивними залами і фітнес-

центрами, а також робота басейнів; 
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 відвідування заклади освіти будь-якої форми 

власності, окрім дитячих садочків. 

В той же час, на період дії жорстких карантинних обмежень з 

8 по 24 січня 2021 року, наступна діяльність буде дозволена: 

 робота громадського транспорту, міжміське та 

міжнародне авто-, авіа- та залізничне сполучення. 

 торгівля продовольчими товарами; 

 торгівля лікарськими засобами, виробами медичного 

та ветеринарного призначення; 

 торгівля засобами гігієни, засобами зв’язку та кормами 

для тварин; 

 технічне обслуговування та ремонт автомобілів; 

 робота автозаправних станцій (проте без зон 

харчування); 

 робота фінансових установ (зокрема банків); 

 робота поштових операторів; 

 робота перукарень та салонів краси (за попереднім 

записом); 

 робота готелів (зони спільного харчування в готелях 

працюватимуть з 06.00 до 11.00); 

 спортивні заходи професійних клубів без глядачів. 

Список осіб, які повинні проходити самоізоляцію: 

 особи, які мали контакт з пацієнтом з підтвердженим 

випадком COVID-19, крім осіб, які під час виконання 

службових обов’язків використовували засоби 

індивідуального захисту відповідно до рекомендацій 

щодо їх застосування; 

 особи з підозрою на інфікування або з підтвердженим 

діагнозом COVID-19 в легкій формі за умови, що особа 

не потребує госпіталізації; 

 особи, що перетинають державний кордон та прибули 

з держави або є громадянами (підданими) держав із 

значним поширенням COVID-19 (за винятком осіб, які 

не досягли 12-річного віку, членів дипломатичних 

місій або міжнародних організацій, водіїв та членів 

екіпажу вантажних транспортних засобів, автобусів, 

що здійснюють регулярні перевезення, членів екіпажів 

повітряних, морських і річкових суден, членів поїзних 

і локомотивних бригад, осіб, які мають негативний 

результат тестування на COVID-19 проведений не 

пізніше як за 48 годин до перетинання кордону і тд.); 
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 особи, які прибувають з тимчасово окупованих 

територій у Донецькій та Луганській областях, 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя (за 

винятком дітей до 12 років та членів дипломатичних 

місій та міжнародних організацій); 

 особи з підтвердженим діагнозом COVID-19, виписані 

із закладу охорони здоров’я, до моменту одужання 

відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони 

здоров’я. 

Державою із значним поширенням COVID-19 є держава, в 

якій кількість нових випадків реєстрації хвороби COVID-19 на 

100 тис. населення за останні 14 днів перевищує кількість таких 

випадків в Україні; 

Перелік держав із значним поширенням COVID-19 

формується Міністерством охорони здоров’я та 

переглядається кожні сім днів. 

Особи, які підлягають самоізоляції, у зв’язку з перетином 

державного кордону, зобов’язані встановити та активувати 

мобільний додаток «Вдома». У разі неможливості 

встановлення такого додатка особа підлягає обсервації. 

Самоізоляція, обсервація особи у зв’язку з перетинанням 

державного кордону припиняється у разі одержання 

негативного результату тестування на COVID-19, який 

проведено після перетинання державного кордону. 

Режим роботи окремих підприємств та установ 

Кабмін також рекомендував  органам виконавчої влади, іншим 

державним органам, органам місцевого самоврядування, 

підприємствам, установам, організаціям незалежно від форми 

власності забезпечити на період дії гнучкий режим робочого 

часу, який, зокрема, передбачає різний час початку і 

закінчення роботи для різних категорій працівників, позмінну 

роботу працівників, а за технічної можливості — також роботу 

в режимі реального часу через Інтернет із збереженням 

заробітної плати, дистанційну (надомну) роботу,  визначення 

часу (не менше двох годин) пріоритетного прийому громадян 

похилого віку та осіб з інвалідністю;. 

Уряд також змінив режим роботи деяких органів державної 

влади. Таким чином  на період дії карантину робота 

розпочинається в органах виконавчої влади, інших державних 

органах, органах місцевого самоврядування о 08.00 годині. 

Уряд також рекомендував центральним і місцевим органам 

виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, іншим 

державним органам, установам, організаціям незалежно від 

форми власності установити для працівників режим 

дистанційної (надомної) роботи, у період  з 11 до 22 січня 2021 
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р. включно. крім працівників, для яких неможливо встановити 

режим дистанційної (надомної) роботи у зв’язку з характером 

виконуваних завдань, та працівників, які забезпечують 

надання адміністративних послуг. 

Це положення не стосується установ та закладів незалежно від 

форми власності, які надають фінансові, банківські та 

житлово-комунальні послуги, забезпечують охорону здоров’я, 

здійснюють продовольче забезпечення, енергозабезпечення, 

водозабезпечення, зв’язок та комунікації, забезпечують 

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, 

сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів 

критичної інфраструктури. 

Закон України « Про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо соціальної 

підтримки платників податків на період 

здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, 

запроваджених з метою запобігання 

поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» №  1072-IX від 04.12.2020 року. 

Парламент прийняв закон, який звільняє певні категорії 

фізичних осіб-підприємців від сплати єдиного податку та 

єдиного соціального внеску (ЄСВ) на період карантину. 

Відповідний закон передбачає наступне. 

 списати податковий борг платникам податків у разі, 

якщо сукупний розмір боргу платника за усіма 

податками і зборами не перевищує 3060 грн. та його не 

погашено станом на 01.11.2020 р.; 

 відстрочити погашення податкового боргу платників 

податків – фізичних осіб, у тому числі самозайнятих 

осіб, що у загальній сумі не перевищує 6800 грн. до 29 

грудня 2021 року; 

 списати штрафи та пеню у разі самостійного 

погашення податкового боргу за основним платежем 

платниками податків протягом 6 місяців з дня 

набрання чинності відповідним Законом (крім 

випадків, визначених цим Законом); 

 збільшити поріг обсягу податкового боргу для 

застосування заходів щодо його стягнення до 3060 грн.; 

 фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену 

систему оподаткування і належать до першої групи 

платників єдиного податку, в частині сум, що 

підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими 

особами за періоди з 1 по 31 грудня 2020 року, з 1 по 31 

січня, з 1 по 28 лютого, з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня 

та з 1 по 31 травня 2021 року  тимчасово звільняються 

від нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску 

за себе. В той же час, зазначені періоди  повинні 

включатися до страхового стажу; 

 звільнити платників єдиного податку І групи від 

сплати цього податку за грудень 2020 року та січень - 

травень 2021 року; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1072-20#Text
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 доходи (матеріальна допомога, компенсація), отримані 

відповідно до Закону України № 1071-IX від 04.12.2020 

(див. нижче), не повинні обкладатися ПДФО та 

податком на прибуток підприємств.  

 не оподатковувати ПДФО та податком на прибуток 

підприємств доходи (матеріальну допомогу, 

компенсації), отримані відповідно до Закону України 

Закон України «Про соціальну 

підтримку застрахованих осіб та 

суб’єктів господарювання на період 

здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, 

запроваджених з метою запобігання 

поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби COVID-

19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2» №  1071-IX від 04.12.2020 року 

Верховна Рада України ухвалила закон, який передбачає 

підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на 

період карантину, запровадженого урядом для запобігання 

поширенню COVID-19 в Україні. 

Відповідний закон передбачає наступні види фінансової 

підтримки. 

 виплата одноразової матеріальної допомога  у розмірі 

8000 грн. застрахованим особам, які можуть втратити 

частину зарплати чи доходу у разі запровадження 

додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів; 

 виплата одноразової грошової допомоги у розмірі до 

8000 грн. на одного працівника суб'єктам 

господарювання з метою збереження робочих місць 

найманих працівників;  

 виплата одноразової компенсації суб’єктам 

господарювання за витрати, понесені через сплату 

Єдиного соціального внеску. 

Крім того, суб’єкти малого та середнього підприємництва 

сфери громадського харчування матимуть можливість 

тимчасово протягом карантину та протягом шести місяців 

після його закінчення отримати державну підтримку. 

Відповідний закон передбачає також наступні умови. 

 дія договорів оренди державного та комунального 

майна буде продовжена для суб’єктів господарювання, 

робота яких тимчасово припинена  внаслідок 

запровадження обмежувальних заходів. Відповідні 

договори будуть продовжені на період дії карантину та 

протягом одного місяця з дати його закінчення; 

 стягнення орендної плати за договорами оренди 

державного та комунального майна  у період дії 

карантину або обмежувальних заходів буде скасовано. 

Це положення стосується лише суб’єктів 

господарювання, діяльність яких була заборонена у 

період дії карантину або обмежувальних заходів; 

 під час дії карантину та після його закінчення не 

застосовується положення  щодо призупинення дії та 

анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю 
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алкогольними напоями у разі несвоєчасної сплати 

ліцензіатами чергового платежу за ліцензії; 

 до страхового стажу особи включається період, 

протягом якого застрахована особа отримувала 

допомогу по частковому безробіттю, на період 

карантину. 

Варто також додати, що застрахована особа, що має право на 

отримання одноразової матеріальної допомоги, має бути 

найманим працівником суб’єкта господарювання, основний 

вид економічної діяльності якого заявлений першим у 

відомостях з ЄДР станом на 31 жовтня 2020 року та відповідає 

Переліку видів економічної діяльності, стосовно яких 

здійснюються обмежувальні протиепідемічні заходи.  

Або ж застрахована особа, що має право на отримання 

одноразової матеріальної допомоги має бути фізичною особою 

- підприємцем, основний вид економічної діяльності якого 

заявлений першим у відомостях з ЄДР станом на 31 жовтня 

2020 року та відповідає  Переліку видів економічної діяльності, 

стосовно яких здійснюються обмежувальні протиепідемічні 

заходи.  

Закон також встановлює певні обмеження щодо кола 

застрахованих осіб, що мають право на отримання одноразової 

матеріальної допомоги як серед найманих працівників, так і 

серед фізичних осіб-підприємців. 

Розпорядження Кабінету міністрів 

України від 28 жовтня 2020 р. № 1355-р 

«Про внесення зміни до пункту 1 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2020 р. № 338»  

Уряд продовжив режим надзвичайної ситуації на всій 

території до 28 лютого 2021 року.  

Режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права 

громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози. 

Режим надзвичайної ситуації здебільшого запроваджує 

особливий режим роботи для органів державної влади та 

системи цивільного захисту, які працюватимуть посилено 

протягом строку дії надзвичайної ситуації.  

Серед заходів, які будуть здійснюватися під час надзвичайної 

ситуації можна виділити: 

 посилення охорони громадського порядку; 

 інформування громадян; 

 дезінфекція об’єктів та територій; 

 санітарно-гігієнічні протиепідемічні заходи. 

Постанова Кабінету Міністрів України 

№ 611 від 15.07.2020 року «Про  деякі 

питання сплати орендної плати за 

державне майно під час дії карантину» 

Уряд передбачив порядок звільнення орендарів державної 

власності від орендної плати або ж надання таким орендарям 

знижки в 50 % та 75 % залежно від типів їхньої діяльності на 

період карантину. 
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Таким чином, від орендної плати за користування нерухомим 

державним майном звільняються: 

 Орендарі, які орендують приміщення (в учбових корпусах) 

закладів освіти і науки державної форми власності з метою 

розміщення:  

- кафе, кафетеріїв, їдалень, буфетів, які не здійснюють 

продаж товарів підакцизної групи; 

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню 

послуг із ксерокопіювання документів, торговельних 

об’єктів з продажу канцтоварів; 

- ліцензованої відео- та аудіопродукції, призначеної для 

закладів освіти; 

-  торговельних об’єктів з продажу непродовольчих 

товарів тощо. 

 Орендарі, які орендують приміщення для розміщення:   

- приватних закладів освіти; 

- державних закладів освіти, що частково фінансуються 

з державного бюджету, та закладів освіти, що 

фінансуються з місцевого бюджету тощо;  

- видавництв друкованих засобів масової інформації та 

видавничої продукції, що видаються українською 

мовою; 

- торговельних об’єктів з продажу книг, газет і журналів, 

виданих українською мовою; 

- бібліотек, музеїв;  

- салонів краси, саун, турецьких лазень, соляріїв, 

кабінетів масажу, тренажерних залів та інших закладів 

передбачених Постановою. 

До орендарів, для яких нарахування орендної плати за 

користування нерухомим державним майном  здійснюється у 

розмірі 50 відсотків належать: 

 Орендарі, які використовують нерухоме державне майно 

для розміщення: 

- кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, 

кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи; 

- кафе, барів, кафе-барів, закусочних, кафетеріїв, які не 

здійснюють продаж товарів підакцизної групи; 

- ксерокопіювальної техніки для надання населенню 

послуг із ксерокопіювання документів; 

- комп’ютерних клубів та інтернет-кафе; 
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- торговельних об’єктів з продажу промислових товарів 

(крім таких, що здійснюють роздрібну торгівлю 

засобами гігієни); 

- проведення виставок образотворчої та книжкової 

продукції, виробленої в Україні; 

- готелів; 

- офісних приміщень (зокрема в аеропортах). 

 Вітчизняні юридичні і фізичні особи, що є суб’єктами 

малого підприємництва, фізичні особи, які провадять 

виробничу діяльність безпосередньо на орендованих 

виробничих площах (зокрема в аеропортах). 

 Суб’єкти кінематографії, основною діяльністю яких є 

кіновиробництво або технічне забезпечення і 

обслуговування кіновиробництва, за умови, що вони 

внесені до Державного реєстру виробників, 

розповсюджувачів і демонстраторів фільмів. 

До орендарів, для яких нарахування орендної плати за 

користування нерухомим державним майном здійснюється у 

розмірі 25 відсотків належать: 

 Орендарі, які використовують нерухоме державне майно 

для розміщення на території аеропортів: 

- кафе, барів, кафе-барів, закусочних, буфетів, 

кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної 

групи; 

- кафе, барів, кафе-барів, закусочних, кафетеріїв, які не 

здійснюють продаж товарів підакцизної групи; 

- інших торговельних об’єктів. 

Закон України №  731-IX, від 18.06.2020 

року « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

перебігу процесуальних строків під час 

дії карантину, встановленого Кабінетом 

Міністрів України з метою запобігання 

поширенню коронавірусної хвороби 

(COVID-19)» 

Президент України підписав Закон України від 18.06.2020 р. 

№731-IX, який передбачає внесення змін до процесуальних 

кодексів України щодо процесуальних строків під час 

карантину. 

Закон передбачає зміни до перехідних положень Цивільного 

процесуального та Господарського процесуального кодексів, а 

також до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення в частині перебігу процесуальних строків, 

зокрема: 

 Під час дії карантину, суд за заявою учасників 

справи та осіб, які не брали участі у справі, якщо 

суд вирішив питання про їхні права, інтереси та 

(або) обов’язки (у разі наявності у них права на 

вчинення відповідних процесуальних дій, 

передбачених цими Кодексами), поновлює 

процесуальні строки, встановлені нормами цих 
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Кодексів, якщо визнає причини їх пропуску 

поважними і такими, що зумовлені обмеженнями, 

впровадженими у зв’язку з карантином; 

 Суд може поновити відповідний строк як до, так і 

після його закінчення;  

 Суд за заявою особи продовжує процесуальний 

строк, встановлений судом, якщо неможливість 

вчинення відповідної процесуальної дії у 

визначений строк зумовлена обмеженнями, 

впровадженими у зв’язку з карантином. 

Процесуальні строки, які були продовжені Законом України № 

540-IX від 30 березня 2020 року, закінчуються через 20 днів (06 

серпня 2020 року) після набрання чинності цим Законом.  

Протягом цього 20-денного строку учасники справи та особи, 

які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні 

права, інтереси та (або) обов’язки (у разі наявності у них права 

на вчинення відповідних процесуальних дій, передбачених 

цими кодексами), мають право на продовження 

процесуальних строків з підстав, встановлених цим Законом. 

Закон України № 692- IX від 16.06.2020 

року «Про  внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

державної підтримки сфери культури, 

креативних індустрій, туризму, малого 

та середнього бізнесу у зв’язку з дією 

обмежувальних заходів, пов’язаних із 

поширенням коронавірусної хвороби 

COVID-19» 

16 липня 2020 року набрав чинності Закон, який вносить зміни 

до п. 14 Перехідних положень Цивільного кодексу України та 

встановлює наступне: 

 З моменту встановлення карантину, введеного 

Постановою КМУ від 11 березня 2020 року № 211 (із 

наступними змінами і доповненнями), і до його 

відміни (скасування), плата за користування 

нерухомим майном (його частиною) підлягає 

зменшенню за вимогою наймача, який здійснює 

підприємницьку діяльність з використанням цього 

майна, впродовж усього часу, коли майно не могло 

використовуватися в підприємницькій діяльності 

наймача в повному обсязі через запроваджені 

обмеження та (або) заборони. 

 У випадку зменшення плати за користування 

нерухомим майном розмір такої плати не може 

перевищувати сукупний (пропорційно до орендованої 

площі) обсяг витрат, які наймодавець здійснив або 

повинен буде здійснити за відповідний період для 

внесення плати за землю, сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, і сплати 

вартості комунальних послуг. 

Ця норма не поширюється на суб’єктів господарювання, які 

впродовж дії карантину фактично здійснювали діяльність з 

використанням цього майна в своїй господарській діяльності 
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в повному обсязі, а також на договори найму майна, яке 

належить територіальній громаді". 

Закон про внесення змін до 

Податкового кодексу України та інших 

законів України щодо додаткової 

підтримки платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення 

короновірусної хвороби (COVID-19) № 

591-IX від 13.05.2020 

 

Верховна Рада України продовжила податкові канікули для 

бізнесу до кінця карантину. Прийнятий документ передбачає 

наступні зміни: 

 продовження строку незастосування штрафних 

санкцій за порушення податкового законодавства, в 

частині несвоєчасної сплати єдиного внеску, 

несвоєчасного подання звітності до податкових 

органів та неповної сплати або несвоєчасної сплати 

суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, 

на які нараховується єдиний внесок, вчинені з 1 

березня по останній календарний день місяця, в якому 

завершується дія карантину; 

 продовження по останній календарний день місяця, в 

якому завершується дія карантину, строку не 

нарахування пені за порушення податкового 

законодавства, вчинені протягом періоду з 1 березня 

по останній календарний день місяця, в якому 

завершується дія карантину; 

 продовження звільнення від сплати ЄСВ за себе для 

ФОПів та осіб, які провадять незалежну професійну 

діяльність з 1 по 31 травня 2020 року; 

 продовження  мораторію на проведення 

документальних перевірок правильності нарахування, 

обчислення та сплати ЄСВ на період з 18 березня 2020 

року по останній календарний день місяця (включно), 

в якому завершується дія карантину. Документальні 

перевірки, що були розпочаті до 18 березня 2020 року 

та не були завершеними, зупиняються по останній 

календарний день місяця (включно), в якому 

завершується дія карантину; 

 

 продовження мораторію на проведення 

документальних та фактичних перевірок по останній 

календарний день місяця, в якому завершується дія 

карантину; 

 продовжено заборону проведення планових заходів із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності (крім суб’єктів 

господарювання, які віднесені до суб’єктів 

господарювання з високим ступенем ризику; у сфері 

дотримання вимог щодо формування, встановлення та 

застосування державних регульованих цін; у сфері 

санітарного та епідемічного благополуччя населення) 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/591-IX
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по останній календарний день місяця (включно), в 

якому завершується дія карантину; 

  

На період до 30 червня 2020 року, зупинено перебіг строків, 

встановлених: 

 для процедури адміністративного оскарження щодо 

скарг платників податків, що надійшли (надійдуть) до 

30 червня 2020 року та/або, які не розглянуті станом на 

18 березня 2020 року (крім скарг щодо законності 

декларування заявленого до відшкодування з бюджету 

податку на додану вартість та/або з від’ємного 

значення з податку на додану вартість). 

 щодо надання контролюючими органами 

індивідуальних податкових консультацій в письмовій 

формі; 

 щодо надання платниками податків відповідей на 

запити контролюючих органів, що надійшли 

(надійдуть) платникам податків до 30 червня 2020 року. 

З 1 липня 2020 року перебіг вказаних вище строків, 

продовжується з урахуванням часу, що минув до їх зупинення. 

Постанова Міністерства охорони 

здоров’я від 09.05.2020 року № 17 

Міністерство охорони здоров’я затвердило Тимчасові 

рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при 

торгівлі продовольчими (окрім ринків) та непродовольчими 

товарами на період дії карантину. Серед основних 

рекомендацій можна виділити наступні: 

 температурний скрінінг усіх працівників, перед 

початком зміни; 

 організація місця для дезінфекції рук при вході та 

виході із приміщення; 

 відвідувачі допускаються до приміщення лише у 

респіраторі або захисній масці. 

Суб’єкт господарської діяльності повинен забезпечити: 

 вологе прибирання виробничих приміщень та 

поверхонь, з використанням дезінфікуючих засобів, 

кожні 2 години; 

 централізований збір використаних засобів 

індивідуального захисту в окремий контейнер для 

сміття з поліетиленовим пакетом та подальшою 

утилізацією; 

 тимчасове відсторонення від роботи осіб з групи 

ризику та недопущення до роботи осіб з температурою 

тіла понад 37.2. 

https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%2017.pdf
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Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2020р. № 288-р 

"Про тимчасове закриття деяких 

пунктів пропуску через державний 

кордон та пунктів контролю і 

припинення в них пішохідного 

сполучення" 

• Тимчасово закрито пункти пропуску та пункти 

контролю через державний кордон за переліком, окрім 

повітряного виду сполучення 

• Тимчасово припинено пішохідне сполучення у пунктах 

пропуску через державний кордон за переліком. 

Закон України 540-IX «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на забезпечення 

додаткових соціальних та економічних 

гарантій у зв’язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (COVID-19)» 

Набув чинності 02.04.2020 

30 березня 2020 року Верховна Рада прийняла в цілому проект 

закону № 3275 про внесення змін до деяких законодавчих 

актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та 

економічних гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної 

хвороби (COVID-19). 

Зокрема документом вносяться наступні зміни: 

 збільшено граничні розміри доходу для платників 

першої-третьої групи строщеної системи 

оподаткування. Оновлені ліміти доходу протягом 

календарного року для першої групи становитимуть 

суму, що не перевищує 1 мільйон гривень, для другої 

групи – 5 мільйонів гривень та для платників третьої 

групи – 7 мільйонів гривень; 

 звільнено від оподаткування ПДВ та ввізного мита 

операції з ввезення на митну територію України та/або 

операції з постачання на митній території України 

товарів необхідних для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання виникненню і 

поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів 

COVID-19; 

 скорочено період звільнення від плати за землю – не 

нараховується та не сплачується за період з 1 березня 

по 31 березня 2020 року плата за землю (земельний 

податок та орендна плата за земельні ділянки 

державної та комунальної власності) за земельні 

ділянки, що перебувають у власності або користуванні, 

у тому числі на умовах оренди, фізичних або 

юридичних осіб, та використовуються ними в 

господарській діяльності; 

 банкам забороняється підвищення процентної ставки 

за кредитними договорами в період здійснення в 

Україні заходів щодо запобігання COVID-19; 

 карантин прямо визнано законом обставиною, за яку 

наймач не відповідає. З огляду на це, відповідно до ч. 6 

ст. 768 ЦК України, орендарі можуть бути звільнені від 

плати за користування майном, яке вони не могли 

використати через дію карантину; 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-zakrittya-deyakih-punktiv-propusku-cherez-derzhavnij-kordon-ta-punktiv-kontrolyu-i-pripinennya-v-nih-pishohidnogo-spoluchennya-288130320
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/288-2020-%D1%80#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/288-2020-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/540-20


18.12.2020 

 особи, відповідальні за подання та оприлюднення 

фінансової звітності звільняються від відповідальності 

за порушення строків оприлюднення фінансової 

звітності за 2019 рік або консолідованої фінансової 

звітності за 2019 рік разом з аудиторським звітом, у разі 

якщо така звітність буде оприлюднена у період дії 

карантину або протягом 90 календарних днів з дня, 

наступного за днем завершення такого карантину, але 

не пізніше 31 грудня 2020 року; 

 тимчасово, у зв’язку з проведенням заходів, 

спрямованих на запобігання виникнення та 

поширення COVID-19, вимоги щодо проведення 

річних загальних зборів акціонерних товариств та 

ТОВ, які є емітентами цінних паперів не 

застосовуються; 

 за погодженням між працівником і роботодавцем, для 

працівника може встановлюватись гнучкий режим 

робочого часу на визначений строк або безстроково як 

при прийнятті на роботу, так і згодом; 

 додержання письмової форми трудового договору є 

обов’язковим при прийнятті працівника на 

дистанційну (надомну) роботу, при цьому на час 

поширення епідемії умова про дистанційну (надомну) 

роботу та гнучкий режим робочого часу може 

встановлюватися у наказі (розпорядженні) 

роботодавця без обов’язкового укладення у письмовій 

формі трудового договору про дистанційну (надомну) 

роботу; 

 час простою підприємства не з вини працівника, в тому 

числі на період оголошення карантину, оплачується з 

розрахунку не нижче від двох третин тарифної ставки 

встановленого працівникові окладу); 

 на період здійснення заходів щодо запобігання 

COVID-19 Кабінет Міністрів України має право 

вирішувати питання щодо тимчасового призупинення 

видачі дозволів на застосування праці іноземців; 

 учасникам справи адміністративного, цивільного та 

господарського процесів надана можливість брати 

участь у судових засіданнях в режимі відеоконференції 

поза межами приміщення суду з використанням 

власних технічних засобів; 

 cлідчий суддя, суд у кримінальному процесі може 

прийняти рішення про обмеження доступу осіб, які не 

є учасниками судового процесу, в судове засідання під 
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час карантину, якщо участь в судовому засіданні 

становитиме загрозу життю чи здоров’ю особи. 

Закон України № 533-IX "Про внесення 

змін до Податкового кодексу України та 

інших законів України щодо підтримки 

платників податків на період 

здійснення заходів, спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення 

короновірусної хвороби (COVID-19)"  

 

 З 18 березня до 31 травня 2020 року заборонені планові 

документальні і фактичні перевірки суб'єктів 

господарювання, окрім: 

 суб'єктів господарювання з високим ступенем ризику; 

 у сфері державних регульованих цін; 

 у сфері санітарного та епідеміологічного забезпечення 

населення. 

 З 18 березня до 31 травня 2020 року не 

застосовуватимуться штрафні санкції за порушення 

податкового законодавства, окрім санкцій за: 

 порушення вимог до договорів довгострокового 

страхування життя чи договорів страхування в межах 

недержавного пенсійного забезпечення, зокрема, 

страхування додаткової пенсії; 

 відчуження майна, яке перебуває у податковій заставі, 

без згоди контролюючого органу; 

 порушення правил обліку, виробництва та обігу 

пального або спирту етилового на акцизних складах, 

які застосовуються на загальних підставах; 

 порушення нарахування, декларування та сплати 

податку на додану вартість, акцизного податку, рентної 

плати. 

 З 1 березня по 30 квітня 2020 року від сплати ЄСВ 

звільняються такі категорії платників податків: 

 фізичні особи-підприємці, в тому числі тих хто обрав 

спрощену систему оподаткування; 

 особи, які провадять незалежну професійну діяльність 

(адвокати, нотаріуси, тощо); 

 члени фермерських господарств. 

Будь ласка, прийміть до уваги, що відповідно до 

вищезазначеного, ЄСВ не буде нараховуватися та сплачуватися 

вказаними категоріями платників податків лише в частині сум, 

які підлягають сплаті за себе. Тобто нарахування та виплата 

ЄСВ не скасовується стосовно працівників вищезазначених 

категорій платників податків. 

Однак сплата ЄСВ за попередній період може здійснюватися 

добровільно.  

 З 1 березня по 31 травня 2020 року не нараховується пеня 

при нарахуванні суми грошового зобов’язання, 

визначеного контролюючим органом за результатами 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/533-IX
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податкової перевірки, а нарахована, але не сплачена за цей 

період пеня підлягає списанню. 

 Встановлено мораторій на проведення документальних 

перевірок правильності нарахування, обчислення та 

сплати єдиного внеску на період з 18 березня по 18 травня 

2020 року. 

 З 1 березня по 30 квітня 2020 року не застосовуються 

штрафні санкції за несплату ЄСВ та не нараховується 

пеня; 

 З 1 березня по 30 квітня не нараховується та не сплачується 

плата за землю; 

 У період з 1 березня по 30 квітня 2020 року об’єкти 

нежитлової нерухомості, які перебувають у власності 

фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом 

оподаткування податком на нерухоме майно. 

 З 1 березня по 30 квітня 2020 року споживачі кредитів 

звільняються від відповідальності за прострочення 

виконання зобов'язань, тобто від обов’язків сплачувати 

кредитодавцю неустойку (штраф, пеню) та інші платежі, 

сплата яких передбачена договором про споживчий 

кредит. 

 Сплата податку на доходи фізичних осіб відстрочена. 

Фізичним особам платникам податків дозволено відкласти 

подання річної декларації про майновий стан і доходи за 

2019 рік до 1 липня 2020 року. Відповідно податок на 

доходи фізичних осіб, що випливає з річної декларації, 

повинен бути сплачений до 1 жовтня 2020 року. 

Закон України 530-IX "Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів 

України, спрямованих на запобігання 

виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19)"  

 Зміни до Кодексу про адміністративні правопорушення:  

 штрафи за порушення правил карантину громадянами 

у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн та посадовими 

особами - від 34 тис. грн до 170 000 тис. грн.; 

 штрафи за порушення спеціальних правил публічних 

закупівель встановлених законом на період боротьби з 

COVID-19. 

 Зміни до Кримінального Кодексу України:  

 порушення правил та норм запобігання 

коронавірусу додано до відповідної статті, що 

передбачає кримінальну відповідальність у вигляді 

штрафу та обмеження волі. 

 Звільнено від ПДВ імпорт медикаментів та засобів захисту, 

що спрямовуються на боротьбу з COVID-19. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-IX
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Бережіть себе! 

 

 

Команда юридичної підтримки 

Робота в умовах кризи потребує швидких відповідей та ефективних рішень. GOLAW створила 

окрему консультативну групу для допомоги у вирішенні складних юридичних питань, пов’язаних 

із боротьбою влади з COVID-19 та його наслідками. Залишайтеся в курсі останніх законодавчих 

змін, спрямованих на підтримку бізнесу в період кризи.   

Разом ми сильніші.  

 Ввезення медикаментів та засобів захисту, що 

спрямовуються на боротьбу з COVID-19, звільняється від 

імпортного мита та здійснюється першочергово. 

 Карантин у зв'язку з COVID-19 може бути визнавано форс-

мажорною обставиною. 

 Процедури публічних закупівель не застосовуються до 

товарів, робіт чи послуг, що необхідні для виконання 

заходів, спрямованих на запобігання виникнення та 

поширення, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та 

пандемій коронавірусної хвороби (COVID – 19). Перелік 

таких товарів, робіт чи послуг має бути затверджений 

Кабінетом Міністрів України; 

 Зняття обмеження строку відпустки за власний рахунок 

під час карантину. Тепер відпустка за власний рахунок 

може перевищувати 15 днів. 

 У період карантину роботодавець може доручити 

працівникові віддалену роботу або надавати відпустку. 

 З дня оголошення карантину зупиняється перебіг строків 

звернення за отриманням адміністративних та інших 

послуг, а також строки надання цих послуг, визначені 

законом. 
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