
 

 

 



 

 

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 

Закон України № 3220 "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)" (закон прийнято Верховною 

Радою України 17.03.2020 р. та 

готується на підпис Президенту 

України) 

 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 31 травня 2020 року не нараховується пеня 

при нарахуванні суми грошового зобов’язання, 

визначеного контролюючим органом за результатами 

податкової перевірки, а нарахована, але не сплачена за цей 

період пеня підлягає списанню; 

 З 1 по 31 березня та з 1 по 31 квітня 2020 року не 

застосовуються штрафні санкції за несплату ЄСВ та не 

нараховується пеня; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=68402&pf35401=524423


 

 

 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; 

 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. 

 

Закон України № 3219 "Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України, 

спрямованих на запобігання 

виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-

19)" (закон прийнято Верховною 

Радою України 17.03.2020 р. та 

готується на підпис Президенту 

України) 

 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;  

 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 затврджений 

Кабінетом Міністрів України; 

 Зняття обмеження строку відпустки за власний рахунок під 

час карантину. Тепер відпустка за власний рахунок може 

перевищувати 15 днів; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=68397&pf35401=524389


 

 

 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 та строків надання цих послуг, визначених законом.  

 У період карантину забороняється проведення органами 

державного нагляду (контролю) планових заходів із 

здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності. 

 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  16 березня 2020 р. 

№ 290-р "Про внесення зміни до 

розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 14 березня 2020 р. № 287" 

 Тимчасово закрито з 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. 

пункти пропуску через державний кордон для міжнародного 

пасажирського залізничного, повітряного, автомобільного 

(для автобусів) сполучення. 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 16 березня 2020 р. № 215 

"Про внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 11 

березня 2020 р. № 211" 

 Заборонено з 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. 

проведення всіх масових заходів, у яких бере участь понад 10 

осіб; 

 Заборонено з 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. роботу, 

яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема: 

 закладів громадського харчування (ресторанів, кафе 

тощо),  

 торговельно-розважальних центрів та інших закладів 

розважальної діяльності, 

 фітнес-центрів,  

 закладів культури, торговельного і побутового 

обслуговування населення, 

Дозволено роботу закладів:  

 роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, 

засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами 

медичного призначення, засобами зв’язку,  

 провадження банківської та страхової діяльності,  

 торговельної діяльності і діяльності з надання послуг з 

громадського харчування із застосуванням адресної 

доставки замовлень за умови забезпечення відповідного 

персоналу засобами індивідуального захисту; 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmini-do-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-14-bereznya-t160320
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-11-bereznya-t160320


 

 

 З 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р заборонено регулярні 

та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним 

транспортом, крім перевезення легковими автомобілями; 

 Заборонено перевезення понад 10 пасажирів одночасно в 

одному транспортному засобі у міському електричному та 

автомобільному транспорті, що здійснює регулярні 

пасажирські перевезення на міських маршрутах; 

 Заборонено перевезення понад 10 пасажирів одночасно в 

автобусах, які виконують регулярні пасажирські перевезення 

на міських автобусних маршрутах в режимі маршрутного 

таксі; 

 Заборонено заїзд на територію автостанцій автобусів, які 

здійснюють перевезення пасажирів, та реалізацію 

власниками автостанцій квитків автомобільним 

перевізникам; 

 Заборонено з 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. 

перевезення пасажирів метрополітенами міст Києва, 

Харкова і Дніпра; 

 Заборонено з 18 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. 

перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх 

видах внутрішнього сполучення за виключенням окремо 

погоджених пасажирських рейсів у внутрішньому 

залізничному сполученні. 

 Рекомендовано підприємствам, установам, 

організаціям забезпечити організацію позмінної роботи 

працівників, а за технічної можливості — також роботи в 

режимі реального часу через Інтернет; 

 МОЗ має бути забезпечено тимчасове припинення 

проведення планових операцій крім термінових та 

невідкладних, а також максимально підготовлено та 

перепрофільовано медичні заклади для прийому та 

лікування інфікованих хворих у тяжких станах. 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  14 березня 2020 р. 

№ 291-р "Про тимчасове 

припинення роботи контрольних 

пунктів в’їзду на тимчасово 

окуповану територію Автономної 

Республіки Крим і м. Севастополя та 

виїзду з неї, спрямоване на 

 Тимчасово припинено з 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. 

роботу контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану 

територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та 

виїзду з неї, окрім пропуску: 

 на в’їзд громадян України та членів їх сімей, які мають 

зареєстровані місце проживання в АР Крим,  

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-pripinennya-roboti-kontrolnih-punktiv-vyizdu-na-timchasovo-okupovanu-teritoriyu-avtonomnoyi-respubliki-krim-i-m-sevastopolya-291140320


 

 

запобігання поширенню на 

території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2" 

 на виїзд громадян України та членів їх сімей, які мають 

зареєстровані місце проживання за межами АР Крим. 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від  14 березня 2020 р. 

№ 287-р "Про тимчасове обмеження 

перетинання державного кордону, 

спрямоване на запобігання 

поширенню на території України 

гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2" (ДО 

ПОСТАНОВИ ВНЕСЕНО ЗМІНИ) 

 Тимчасово закрито з 17 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 р. 

пункти пропуску через державний кордон для міжнародних 

пасажирських перевезень; 

 Тимчасово заборонено з 16 березня 2020 р. до 3 квітня 2020 

р. перетинання державного кордону на в’їзд в Україну для 

іноземців та осіб без громадянства, окрім  

 тих, що мають право на постійне або тимчасове 

проживання в Україні,  

 є подружжям або дітьми громадян України, працівників 

(і членів їх сімей) дипломатичних (консульських) 

представництв, міжнародних місій та організацій; 

 водіїв та обслуговуючого персоналу вантажних 

транспортних засобів, членів екіпажів.  

 В’їзд в Україну інших категорій іноземців та осіб без 

громадянства здійснюється за погодженням з Міністерством 

закордонних справ; 

 

Розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 березня 2020 р. 

№ 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; 

 Тимчасово припинено пішохідне сполучення у пунктах 

пропуску через державний кордон за переліком; 

 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 11 березня 2020 р. № 211 

"Про запобігання поширенню на 

території України коронавірусу 

COVID-19" (ДО ПОСТАНОВИ 

ВНЕСЕНО ЗМІНИ) 

 З 12 березня до 3 квітня 2020 р. на усій території України 

установлено карантин; 

 Заборонено відвідування закладів освіти; 

 Заборонено проведення всіх масових заходів, у яких бере 

участь понад 200 осіб; 

 Спортивні заходи дозволено проводити без участі глядачів 

(уболівальників). 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-timchasove-obmezhennya-peretinannya-derzhavnogo-kordonu-spryamovane-na-zapobigannya-poshirennyu-na-teritoriyi-ukrayini-gostroyi-respiratornoyi-hvorobi-covid-19-287140320
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://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e6/cf4/fb7/5e6cf4fb75f8b011489450.doc
https://www.kmu.gov.ua/storage/app/uploads/public/5e6/cf4/fb7/5e6cf4fb75f8b011489450.doc
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zapobigannya-poshim110320rennyu-na-teritoriyi-ukrayini-koronavirusu-covid-19


 

 

 

У разі виникнення питань, ми завжди готові Вам допомогти.  

Бережіть себе! 

 

Контакт: 

Максим Лебедєв  

Партнер, адвокат 

m.lebedev@golaw.ua 

 

+380445811220  

+380664850003 

 

 

© 2020 GOLAW. Всі права захищені. Ця інформація підготовлена GOLAW лише для ознайомчих цілей. Хоча наведена 

інформація отримана із джерел, які ми вважаємо надійними, і не зважаючи на те, що ми доклали максимум зусиль, щоб 

забезпечити її точність на момент публікації, ми не надаємо жодних гарантій та не несемо жодної відповідальності за 

корисність наданої інформації для цілей її використання в майбутньому. Будь ласка, прийміть до уваги, що надана 

інформація не є юридичною консультацією і її можна використовувати лише для отримання загального розуміння з 

описаних питань. Для уникнення можливих ризиків, пов’язаних з прийняттям рішень на підставі наданої інформації, будь-

ласка, проконсультуйтеся з кваліфікованими спеціалістами нашої фірми. GOLAW не несе відповідальності, якщо надана 

інформація була використана без відповідної консультації з кваліфікованим спеціалістом щодо кожного конкретного 

питання. Будь-яке інвестиційне рішення, прийняте на основі наданої інформації, приймається на власний розсуд інвестора, 

і ні за яких обставин GOLAW або будь-який її працівник чи пов'язані з нею особи не несуть відповідальності за будь-які дії 

чи бездіяльність пов’язані з наданою інформацією. Надана інформація або будь-яка її частина, може бути вільно 

відтворена, поширена та цитована лише за умови посилання на GOLAW. 

mailto:m.lebedev@golaw.ua

