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• Як змінилися заборони?

• Допомога по частковому безробіттю 

• Оформлення статусу безробітного  

• Допомога ФОПам на дітей 

• Продовження мораторіїв на перевірки і штрафи 

• Податкові пільги 

• Подальше відтермінування звітності і декларування 

• Продовження процесуальних «канікул» 

Чому карантин адаптивний і чим 
відрізняється від звичайного?
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Адаптивний карантин



Установити з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі 

- COVID-19), з 22 травня 2020 р. до 22 червня 2020 р. на території Автономної 

Республіки Крим, Вінницької, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, 

Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, 

Київської, Луганської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, 

Рівненської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Херсонської, Хмельницької, 

Черкаської, Чернівецької, Чернігівської областей, м. Києва, м. Севастополя 

(далі - регіони) із урахуванням епідемічної ситуації в регіоні карантин, 

продовживши на всій території України дію карантину, встановленого 

постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 "Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Постанова КМУ від 20 

травня 2020 р. № 392, п. 1).

Два карантини: один в усій Україні, 
інший – в кожному регіоні?
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• У регіонах, в яких встановлено карантин (тобто - у всіх регіонах), 
застосовуються протиепідемічні заходи, що визначаються цією 
постановою, а також заходи, що додатково встановлені органами 
державної влади та органами місцевого самоврядування в межах 
компетенції.

• Заходи, запроваджені актами законодавства в процесі реалізації 
карантину на період, визначений постановою Кабінету Міністрів України 
від 11 березня 2020 р. № 211, продовжують діяти на період, 
встановлений цією постановою (№392).

• Головним державним санітарним лікарем України розробляються та 
затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості 
провадження діяльності суб'єктами господарювання на період 
карантину.

• Постанова №211 не втратила чинності, але пунктом 2 змін, внесених 
постановою №392 пп. 2-13 постанови №211 виключено. Практично 
залишено з усього її тексту тільки п. 1: Установити з 12 березня 2020 р. 
до 22 травня 2020 р. на всій території України карантин.
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https://lex.activelex.com/#/act/17270709
https://lex.activelex.com/#/act/17272335


Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів при перевезенні пасажирів метрополітеном на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 22 травня 

2020 р. № 26. https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/vikna-u-vagonah-metro-

mayut-buty-vidchyneni/
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https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/vikna-u-vagonah-metro-mayut-buty-vidchyneni/
https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/vikna-u-vagonah-metro-mayut-buty-vidchyneni/


Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів при проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного 

вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування в період 

карантину в зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 21 

травня 2020 р. № 24. https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/zaboroneno-

dopuskaty-suprovodzhuyuchyh-do-budivel-de-provodyat-testuvannya/
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https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/zaboroneno-dopuskaty-suprovodzhuyuchyh-do-budivel-de-provodyat-testuvannya/
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Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів в готелях на період карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної

хвороби (COVID-19)» від 21 травня 2020 р. № 22. 

https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/u-gotelyah-zaboroneno-robotu-

konferents-zaliv-fitnes-tsentriv-ta-restoraniv/
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https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/u-gotelyah-zaboroneno-robotu-konferents-zaliv-fitnes-tsentriv-ta-restoraniv/
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Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про внесення

зміни до постанови Головного державного санітарного лікаря України № 14 

від 27 квітня 2020 року “Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби

COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих

ринках”» від 16 травня 2020 р. № 21. 

https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/na-agroprodovolchyh-rynkah-mayut-

buty-zahysni-ekrany/
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Постанова Головного державного санітарного лікаря України «Про 

затвердження Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних 

заходів при наданні послуг з перевезення пасажирів на період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» від 21 травня 

2020 р. № 23. https://lexinform.com.ua/zakonodavstvo/zaboronyayetsya-

perevezennya-pasazhyriv-bez-respiratora-chy-masky/
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• перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі 

виготовлених самостійно,

• перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

• самовільно залишати місця обсервації (ізоляції).

• пересування групою осіб у кількості більше ніж вісім осіб, крім випадків службової необхідності.
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Як змінилися заборони?

Постанова КМУ №392
• перебування в громадських будинках і спорудах, громадському транспорті без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема 

респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у тому числі виготовлених самостійно.

• перебування на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство чи її спеціальний статус.

• самовільно залишати місця самоізоляції, обсервації.

• (обмеження чисельності групи відсутнє).

Постанова КМУ №211

https://lex.activelex.com/#/act/17272335
https://lex.activelex.com/#/act/17270709


• перебування в громадських місцях осіб, які не досягли 14 років, без супроводу батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних 

батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону або повнолітніх родичів дитини,

• відвідування закладів освіти її здобувачами.
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Як змінилися заборони?

Постанова КМУ №392
• (обмеження за віком відсутнє).

• відвідування закладів освіти її здобувачами

крім участі у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні, державній підсумковій атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання, 

вступних випробуваннях, єдиному вступному іспиті з іноземної мови, єдиному фаховому вступному випробуванні, атестації у формі тестових 

екзаменів ліцензійних інтегрованих іспитів "КРОК", а також здійснення підтвердження кваліфікації моряків, проведення підготовки моряків, 

членів екіпажів торговельних суден, у тому числі тих, що здійснюють плавання внутрішніми водними шляхами України, та проведення підготовки 

судноводіїв малих/маломірних суден.

Постанова КМУ №211

https://lex.activelex.com/#/act/17272335
https://lex.activelex.com/#/act/17270709


проведення всіх масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів, крім заходів, необхідних 

для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, індивідуальних тренувальних занять (біг, хода, їзда на 

велосипеді, фігурне катання, рух на активних візках спортсменів з інвалідністю), навчально-тренувальних зборів спортсменів національних 

збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю за умови забезпечення 

учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.
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Постанова КМУ №392
проведення масових (культурних, розважальних, спортивних, соціальних, релігійних, рекламних та інших) заходів з кількістю учасників більше 

ніж 10 осіб, крім заходів, необхідних для забезпечення роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядування, навчально-

тренувальних зборів спортсменів національних збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів 

спорту осіб з інвалідністю, навчально-тренувального процесу спортсменів командних ігрових видів спорту професійних спортивних клубів.

Постанова КМУ №211

https://lex.activelex.com/#/act/17272335
https://lex.activelex.com/#/act/17270709


Заборонено роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання відвідувачів, зокрема закладів громадського

харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів, інших закладів розважальної діяльності, фітнес-

центрів, закладів культури, крім:

• торговельного (у тому числі в магазинах, що розташовані у торговельно-розважальних центрах) і побутового обслуговування населення;

• провадження діяльності з надання фінансових послуг, діяльності фінансових установ і діяльності з інкасації та перевезення валютних

цінностей, а також медичної практики, діяльності з виготовлення технічних та інших засобів реабілітації, ветеринарної практики, діяльності

автозаправних комплексів, діяльності з продажу, надання в оренду, технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, періодичних

випробувань автотранспортних засобів на предмет дорожньої безпеки, сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання, технічного

обслуговування реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з підключення споживачів до Інтернету, поповнення рахунків мобільного

зв’язку, сплати комунальних послуг та послуг доступу до Інтернету, ремонту офісної та комп’ютерної техніки, устаткування, приладдя, побутових

виробів і предметів особистого вжитку, надання послуг хімчистки, поштової та кур’єрської діяльності, будівельних робіт, робіт із збирання і

заготівлі відходів, діяльності кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг;

• діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, у тому числі під тентами, на верандах, за умови

забезпечення дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами;
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Як змінилися заборони?

Постанова КМУ №211 (витяг з п. 8)

https://lex.activelex.com/#/act/17270709
https://lex.activelex.com//act/17270709?unitId=pkt(8)


• діяльності закладів розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації, а також інші особи відповідно до рішення 

Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

• агропродовольчих ринків, які є операторами ринку харчових продуктів відповідно до Закону України “Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів” (далі - агропродовольчі ринки), за умови дотримання протиепідемічних вимог до діяльності 

агропродовольчих ринків, встановлених головним державним санітарним лікарем України;

• діяльності підприємств, установ, організацій, які забезпечують проведення навчально-тренувального процесу спортсменів національних 

збірних команд України з олімпійських, неолімпійських, національних видів спорту та видів спорту осіб з інвалідністю, спортсменів командних 

ігрових видів спорту професійних спортивних клубів

• діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників;

• діяльності підприємств, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точок продажу преси, друкарень, редакцій, логістичних 

підприємств у сфері доставки паперу та друкованих видань, а також телерадіоорганізацій, афілійованих з ними організацій і под.;

• здійснення журналістами та іншими працівниками засобів масової інформації телевізійної зйомки, виробництва телевізійного продукту, іншої 

журналістської діяльності, зокрема на вулицях населених пунктів, у приміщеннях підприємств, установ, організацій, органів державної влади 

тощо;

• роботи суб’єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом аудіовізуальних творів;
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• проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів управління репетицій, 

тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без глядачів за умови забезпечення 

учасників засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, а також 

дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів з урахуванням можливості доїзду працівників до закладу;

• діяльності адвокатів, нотаріусів, аудиторів та психологів.

A C T I V E L E X . C O M

Як змінилися заборони?



Заборонено роботу закладів громадського харчування (ресторанів, кафе тощо), торговельно-розважальних центрів (крім 

розміщених у них магазинів), діяльність закладів, що надають послуги з розміщення, закладів розважальної діяльності, 

фітнес-центрів, закладів культури, крім:

• діяльності з надання послуг громадського харчування на відкритих (літніх) майданчиках, у тому числі під тентами, на 

верандах, за умови дотримання відстані не менш як 1,5 метра між місцями для сидіння за сусідніми столами та розміщення 

не більш як чотирьох клієнтів за одним столом (без урахування дітей віком до 14 років), діяльності з надання послуг із 

здійсненням адресної доставки замовлень та замовлень на винос за умови, що суб'єкт господарювання, який провадить таку 

діяльність, є оператором ринку харчових продуктів відповідно до Закону України "Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів", та за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (зокрема 

захист обличчя, очей, рук) і використання відвідувачами, крім часу приймання їжі, респіраторів або захисних масок, у тому 

числі виготовлених самостійно;

• діяльності закладів, які надають послуги з розміщення, в яких проживають медичні працівники та особи в обсервації, а також 

інші особи відповідно до рішення Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій;

A C T I V E L E X . C O M

Як змінилися заборони?

Постанова КМУ №392 (витяг з п. 6)

https://lex.activelex.com/#/act/17272335
https://lex.activelex.com//act/17272335?unitId=pkt(6)


• діяльності музеїв, музеїв просто неба та історико-культурних заповідників відповідно до подання керівника закладу культури 

та за рішенням власника (органу управління) без безпосереднього прийому відвідувачів та за умови забезпечення персоналу 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно. За рішенням власника (органу управління) 

дозволяється прийом відвідувачів за умови забезпечення персоналу засобами індивідуального захисту (захист обличчя, 

очей, рук) та використання відвідувачами респіраторів без клапанів видиху або захисних масок, у тому числі виготовлених 

самостійно;

• роботи суб'єктів господарювання, пов'язаної з виробництвом аудіовізуальних творів, зокрема здійснення кіно- та 

відеозйомки на відкритому повітрі, у транспортних засобах, житлових будинках, спорудах, приміщеннях (у тому числі 

приміщеннях, призначених для зйомки аудіовізуальних творів (студії, павільйони), за умови обмеження кількості осіб, які 

здійснюють кіно- та відеозйомку в одному місці, не більше 50 осіб, обмеження доступу до місця зйомки (знімального 

майданчика) сторонніх осіб та використання персоналом, залученим до виробництва аудіовізуального твору, респіраторів 

або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно;

• проведення у театрах, цирках, концертних організаціях, художніх (мистецьких) колективах за рішенням органів управління 

репетицій, тренувань та інших заходів, які не передбачають одночасного зібрання великої кількості осіб (до 50 осіб), без 

глядачів за умови використання учасниками засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок, у 

тому числі виготовлених самостійно.

A C T I V E L E X . C O M

Як змінилися заборони?



Заборонено регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного 

таксі, крім перевезення:

• легковими автомобілями;

• службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами працівників підприємств, закладів та установ незалежно від 

форми власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, 

енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного 

забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, суб’єктів господарювання, які мають безперервний промисловий цикл, за 

умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту в межах кількості місць для сидіння, 

передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб і 

виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних та 

протиепідемічних заходів. Маршрути руху транспортних засобів, які були погоджені уповноваженим підрозділом Національної поліції в 

період дії карантину до 24 квітня 2020 р., вважаються такими, які продовжують діяти на період встановлення карантину згідно з цією 

постановою;

A C T I V E L E X . C O M

Як змінилися заборони?

Постанова КМУ №211

https://lex.activelex.com/#/act/17270709


• працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та

надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, 

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, осіб, які виявили бажання 

бути донорами крові та (або) її компонентів, на підставі посвідчення донора крові та (або) її компонентів або на підставі довідки, що видається 

донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів, суб’єктів господарювання, які мають безперервний

промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв та пасажирів під час таких перевезень засобами індивідуального захисту, зокрема 

респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно, в межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною 

характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, а також дотримання 

відповідних санітарних та протиепідемічних заходів в міському електричному (трамвай, тролейбус) та автомобільному транспортному засобі, 

що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Заборонено перевезення пасажирів метрополітенами мм. Києва, Харкова і Дніпра (п. 10).

A C T I V E L E X . C O M

Як змінилися заборони?



Заборонено здійснення регулярних та нерегулярних перевезень пасажирів автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському, 

внутрішньообласному та міжобласному сполученні, зокрема пасажирські перевезення на міських автобусних маршрутах у режимі маршрутного 

таксі, крім перевезення:

• легковими автомобілями;

• службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами працівників підприємств, закладів та установ незалежно від 

форми власності, які забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, 

енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного 

забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, суб'єктів господарювання, які мають безперервний промисловий цикл, за 

умови забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими 

самостійно, та використання таких засобів індивідуального захисту пасажирами під час перевезення, в межах кількості місць для сидіння, 

передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб, за 

умови інформування органів Національної поліції про здійснення перевезення;

A C T I V E L E X . C O M

Як змінилися заборони?

Постанова КМУ №392

https://lex.activelex.com/#/act/17272335


• працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров'я, продовольче забезпечення, урядування та

надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв'язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, 

функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, осіб, які виявили бажання 

бути донорами крові та (або) її компонентів, на підставі посвідчення донора крові та (або) її компонентів або на підставі довідки, що видається 

донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та (або) її компонентів, суб'єктів господарювання, які мають безперервний

промисловий цикл, за умови забезпечення водіїв засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому 

числі виготовленими самостійно, та використання таких засобів індивідуального захисту пасажирами під час перевезення, в межах кількості 

місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей 

транспортний засіб, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів в міському електричному (трамвай, тролейбус) та 

автомобільному транспортному засобі, що здійснює регулярні пасажирські перевезення на міських маршрутах.

Заборонено здійснення перевезень пасажирів метрополітенами мм. Києва, Харкова і Дніпра (п. 8).

A C T I V E L E X . C O M

Адаптивний карантин



Без змін

• Заборонено постачальникам природного газу здійснювати припинення постачання природного газу виробникам теплової та електричної 

енергії (припинення забезпечення споживача необхідними підтвердженими обсягами природного газу, неподання оператору 

газотранспортної системи номінацій/реномінацій на транспортування природного газу для задоволення потреб споживачів, зменшення 

періоду постачання в інформаційній платформі оператора газотранспортної системи та/або надсилання доручень на припинення (обмеження) 

транспортування/розподілу природного газу для споживачів або припинення газопостачання) незалежно від форми власності, установивши, 

що на період встановлення карантину акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" зобов'язане на умовах та 

у порядку, передбачених Положенням про покладення спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу для забезпечення 

загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку природного газу, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 

жовтня 2018 р. № 867 (Офіційний вісник України, 2018 р., N 98, ст. 3226):

• укласти договір постачання природного газу з виробником теплової та електричної енергії незалежно від форми власності, який звернувся з 

пропозицією укладення договору постачання природного газу, з дотриманням вимог законодавства;

• здійснювати постачання природного газу виробникам теплової та електричної енергії незалежно від стану виконання умов щодо розрахунків, 

передбачених пунктом 11 зазначеного Положення, за умови наявності укладених належним чином договорів постачання природного газу з 

такими виробниками теплової та електричної енергії;

• включити в реєстр споживачів Компанії на інформаційній платформі оператора газотранспортної системи виробників теплової та електричної 

енергії, з якими укладені належним чином договори постачання природного газу.

A C T I V E L E X . C O M

Як змінилися заборони?

Постанова КМУ №211 - Постанова КМУ №392

https://lex.activelex.com/#/act/17270709
https://lex.activelex.com/#/act/17272335


• Заборонено постачальникам електричної енергії, операторам систем розподілу електричної енергії здійснювати відключення та обмеження

нижче технологічного мінімуму споживання електричної енергії підприємств централізованого водопостачання та водовідведення незалежно 

від форми власності, вугледобувних підприємств.

• Заборонено відвідування пунктів тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають в Україні, та 
пунктів тимчасового розміщення біженців, крім осіб, які надають правову допомогу особам, які перебувають в таких пунктах.

A C T I V E L E X . C O M

Як змінилися заборони?

Постанова КМУ №211 - Постанова КМУ №392

https://lex.activelex.com/#/act/17270709
https://lex.activelex.com/#/act/17272335


Заборонено закладам охорони здоров'я проведення планових заходів з госпіталізації, крім:

• планової госпіталізації в регіонах, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з 
підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків. Дозвіл на проведення планової госпіталізації в регіоні встановлюється 
рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке розміщується на офіційному веб-сайті 
Кабінету Міністрів України (за посиланням http://covid19.gov.ua);

• 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;

• надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

• проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик 
для життя або здоров'я.

Пацієнти, яким надається медична допомога у зв'язку з проведенням планових заходів з госпіталізації, підлягають обов'язковому тестуванню на 
COVID-19 відповідно до стандартів Міністерства охорони здоров'я.

A C T I V E L E X . C O M

Які з'явилися заборони?
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• Заборонено прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують міжнародні пасажирські перевезення, крім перевезень, які 

здійснюються через державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" або у разі неможливості прийняття та відправлення 

повітряних суден державним підприємством "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" - через державне підприємство "Міжнародний аеропорт 

"Львів" імені Данила Галицького" як резервне. У разі необхідності задоволення державних потреб прийняття та відправлення повітряних 

суден, що виконують пасажирські перевезення, а також перевезення членів екіпажів морських та річкових суден, що прямують до/з місця 

своєї роботи, здійснюється за погодженням з відповідним міністерством.

• Заборонено здійснення перевезень пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення (приміському, міському, 

регіональному та дальньому). Дозволяється здійснення акціонерним товариством "Українська залізниця" окремих пасажирських рейсів у 

внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством

інфраструктури, а також окремих пасажирських рейсів у міжнародному залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному 

окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, Міністерством закордонних справ та Адміністрацією Державної 

прикордонної служби.
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На території регіонів із сприятливою епідемічною ситуацією запроваджується послаблення протиепідемічних заходів, передбачених пунктом 3 

цієї постанови.

• Послаблення протиепідемічних заходів здійснюється на території регіонів, які одночасно відповідають таким ознакам:

• інцидентність (загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні сім днів на 100 тис. населення) становить менше ніж 12 осіб на 100 тис. 

населення;

• завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить 

менш як 50 відсотків;

• середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить більше ніж 12 на 100 тис. 

населення протягом останніх семи днів.

• Послаблення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань 

техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається з урахуванням оцінки епідемічної ситуації та наявності у регіоні 

ознак для послаблення протиепідемічних заходів, визначених цією постановою. Рішення про послаблення протиепідемічних заходів 

переглядається не рідше одного разу на сім днів з урахуванням результатів оцінки поточної епідемічної ситуації в регіоні.

A C T I V E L E X . C O M
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У регіонах, в яких здійснюється послаблення протиепідемічних заходів, дозволяється:

з 22 травня:

• проведення спортивних заходів без глядачів, в яких беруть участь не більше ніж 50 осіб. 

• проведення релігійних заходів за умови перебування не більше однієї особи на 10 кв. метрах площі будівлі, де проводиться релігійний захід;

• діяльність готелів (крім функціонування ресторанів у готелях);

• регулярні та нерегулярні пасажирські перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, міжміському внутрішньообласному
та міжнародному сполученні;

з 25 травня:

• перевезення пасажирів метрополітенами за умови забезпечення перевізником контролю за використанням засобів індивідуального захисту, 
зокрема респіраторів або захисних масок, у тому числі виготовлених самостійно;

• відвідування закладів дошкільної освіти;

A C T I V E L E X . C O M
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з 1 червня:

• робота закладів фізичної культури і спорту, спортивних залів, фітнес-центрів (крім проведення групових занять з кількістю учасників більше 
ніж 10 осіб);

• відвідування занять в групах не більше ніж 10 осіб в закладах освіти, проведення професійно-практичної підготовки та державної 
кваліфікаційної атестації в закладах професійної (професійно-технічної) освіти;

• перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення;

• міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом між регіонами;

з 10 червня:

• діяльність закладів харчування, зокрема приймання відвідувачів у приміщеннях, за умови дотримання протиепідемічних заходів;

• діяльність закладів культури, зокрема з прийманням відвідувачів, у тому числі культурних заходів;

• діяльність закладів, що надають послуги з розміщення;

• з 15 червня прийняття та відправлення повітряних суден, що виконують пасажирські перевезення авіаційним транспортом.

A C T I V E L E X . C O M

Які з'явилися послаблення?



Обов'язковій самоізоляції підлягають: (без змін)

• 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, які дали згоду на самоізоляцію з використанням електронного 

сервісу "Дій вдома" Єдиного державного веб-порталу електронних 

послуг до перетину державного кордону або контрольних пунктів в'їзду 

на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, 

Автономної Республіки Крим та м. Севастополя та виїзду з них;

• особи, які досягли 60-річного віку (з певними винятками).

Які заборони не змінилися?

A C T I V E L E X . C O M
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Підставами для обсервації особи є:  (без змін)

• заява особи про добровільну обсервацію у зв'язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції;

• двічі порушення особою умов самоізоляції (крім осіб, які підлягають самоізоляції виключно у зв'язку з досягненням 60-річного віку);

• відмова особи, яка мала контакт із хворими або має ознаки інфікування COVID-19, від медичного обстеження за направленням лікуючого 

лікаря;

• перетин державного кордону особою (крім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних 

держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей, водіїв та членів екіпажу 

вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає 

підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою);

• перетин контрольних пунктів в'їзду на тимчасово окуповані території у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та м. 

Севастополя та виїзду з них (крім співробітників Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні 

дипломатичних місій, зокрема тих, які проводять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживає на 

тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, якщо немає підстав 

вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою).

Постанова КМУ №392, п. 7

Які заборони не змінилися?
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• Порядок надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування 

допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого 

Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території 

України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, затверджений постановою КМУ №306 від 

22.04.2020.

• 30 днів на подання документів до територіального органу зайнятості після 

фактичного зупинення/скорочення виробництва (п. 8).

• Виплати – на період зупинення/скорочення виробництва , але не більше 

ніж на 30 днів після завершення крантину (п. 5).

• Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину, на 

яку працівникові було скорочено передбачену законодавством тривалість 

робочого часу, із розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу) (ч. 3 ст. 

47-1 Закону України "Про зайнятість населення"), встановленої працівникові 

відповідного розряду. Розмір допомоги визначається виходячи з 

фінансових можливостей Фонду і не може перевищувати розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом (п. 4 Порядку).

Допомога по частковому безробіттю

Без змін до завершення карантину
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Постанова КМУ «Про внесення змін до Порядку реєстрації, перереєстрації 

безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу» від 29 березня 

2020 р. № 244 

1. Можна оформити без особистого візиту до органу зайнятості –

електронною поштою.

2. Потрібно подати тільки 2 документи, але решту – передбачені пп. 17-19 

Порядку, доведеться додати після карантину.

3. Допомога буде оформлена з наступного дня після звернення.

4. Центр зайнятості не треба відвідувати раз на 30  днів.

5. Для осіб, які втратили роботу в період карантину за власним бажанням 

без поважних причин або за угодою сторін, не застосовуються вимоги 

щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю у 90 днів 

(але не більше 270 днів).

Реєстрація статусу безробітного

Без змін до завершення карантину
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На період дії карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України 

«Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 

2020 р. № 211 та протягом 30 календарних днів після його закінчення, 

встановлено мінімальний розмір допомоги по безробіттю для осіб, зазначених 

у ч. 2 ст. 22 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування на випадок безробіття», у розмірі 1000 гривень. 

(Постанова Правління Фонду загальнообов'язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття «Про мінімальний розмір 

допомоги по безробіттю на період карантину» від 8 квітня 2020 р. № 217).

Норма застосовується з 12 березня 2020 р. та протягом 30 календарних днів 

після закінчення карантину.

Реєстрація статусу безробітного

Без змін до завершення карантину
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Згідно з Законом № 533-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законів України щодо підтримки платників податків на період здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної
хвороби (COVID-19)» установлено мораторій на проведення документальних та 
фактичних перевірок на період з 18 березня по 31 травня 2020 р. (п. 52-2 Підрозділу 
10 Розділ XX "Перехідних положень» Податкового кодексу), крім:

• документальних позапланових перевірок з підстав, визначених підпунктом 78.1.8 
пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу (78.1.8. Платником подано декларацію, в якій 
заявлено до відшкодування з бюджету податок на додану вартість, за наявності 
підстав для перевірки, визначених у розділі V цього Кодексу, та/або з від'ємним 
значенням з податку на додану вартість, яке становить більше 100 тис. грн);

• фактичних перевірок в частині порушення вимог законодавства щодо:

• обліку, ліцензування, виробництва, зберігання та транспортування пального, 
спирту етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів;

• цільового використання пального та спирту етилового платниками податків;

• обладнання акцизних складів витратомірами-лічильниками та/або рівномірами-
лічильниками;

• здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва і обігу спирту 
етилового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, пального, з підстав, 
визначених підпунктами 80.2.2, 80.2.3 та 80.2.5 пункту 80.2 статті 80 цього Кодексу.

Мораторій на перевірки і штрафи

Без змін до завершення карантину
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з 18 березня по 31 травня 2020 р. Нові перевірки не розпочинаються, а ті, що 

були розпочаті до 18 березня 2020 р. та не завершені, тимчасово зупиняються

на цей період. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не 

потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом.

Інформація про перенесення планових документальних перевірок, які 

планувалося розпочати з 18 березня по 31 травня 2020 р. і які не були розпочаті, 

включається до оновленого плану-графіку, який був оприлюднений на 

офіційному веб-сайті ДПС 27 березня 2020 р.

• З 1 березня по 31 травня 2020 р. не застосовуються штрафні санкції за порушення 

податкового законодавства за деякими виключеннями, зокрема, за порушення 

нарахування, декларування та сплати податку на додану вартість, акцизного податку та 

рентної плати відповідальність залишається. (Згідно із Законом № 540-ІХ. Попередньо 

Законом № 533-ІХ мораторій  було встановлено на період до 30 квітня 2020 р.)

• За вказаний період платникам податків пеня не нараховується, а нарахована підлягає 

списанню.

• До 31 травня 2020 р. зупинено перебіг строків оскарження ППР (10 днів), розгляду скарг 

органами ДПС (20 днів), надання платникам податків відповідей контролюючими 

органами  (15 днів).

Без змін до завершення карантину
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Мораторій на перевірки і штрафи

https://www.tax.gov.ua/diyalnist-/plani-ta-zviti-roboti-/402509.html


• Законом № 533 –ІХ Розділ VIII "Прикінцеві та перехідні положення" 
Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування"  доповнено 
пунктами 910-912: 

• всі ФОП, особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність і 
фермери з 1 березня по 30 квітня 2020 р. звільнені від ЄСВ за 
себе, при чому зберігається страховий стаж. 

• Якщо хочуть – можуть платити (Закон цього не забороняє). 

• Законом «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)» 
(законопроект № 3329-Д) строки продовжено з 1 по 31 травня 
2020 р. Закон прийнятим і 18 травня 2020 р. переданий на підпис 
Президенту.

Без змін до завершення карантину
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ЄСВ



Не накладаються штрафи за порушення, вчинені у періоди з 1 
березня по 30 квітня 2020 р.:

• несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) ЄСВ;

• неповну сплату або несвоєчасну сплату суми ЄСВ одночасно з 
виплатами чи авансовими платежами;

• несвоєчасне подання звітності за березень – квітень.

Не нараховується пеня протягом періодів з 1 по 31 березня та з 1 по 
30 квітня 2020 р., а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню.

Установлено мораторій на проведення документальних перевірок 
правильності нарахування, обчислення та сплати єдиного внеску на 
період з 18 березня по 18 травня 2020 р.

Законом «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)» 
(законопроект № 3329-Д) строки звільнення від штрафів, пені і 
мораторій продовжено з 1 березня по останній день (включно) 
місяця, в якому завершується карантин.

ЄСВ

Без змін до завершення карантину
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Закон № 533-ІХ від 17 березня 2020 р.

• не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 2020 

р. 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. № 

540-ІХ змінив кінцеву дату – до 30 березня. Але подати уточнюючу 

декларацію треба було до 30 квітня. 

• не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності фізичних або юридичних осіб, в період з 1 березня по 30 квітня 

2020 р.

Закон № 540-IX від 30 березня 2020 р.

• Розширено право фізичних осіб на податкову знижку за результатами 2020 

р., скористатися якою до кінця 2021 р. - можна включити суму коштів або 

вартість лікарських засобів, дезінфекційних засобів, медичного обладнання 

і т.д., які добровільно перераховані (передані):

Пільги з ПДВ, податку на прибуток, 
податку на землю та нерухоме майно

Без змін до завершення карантину
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o громадським об'єднанням та/або благодійним організаціям та/або 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну 
політику у сфері охорони здоров'я;

o іншим центральним органам виконавчої влади, які реалізують 
державну політику у сферах санітарного та епідемічного благополуччя 
населення;

o особі, уповноваженій на здійснення закупівель у сфері охорони 
здоров'я;

o закладам охорони здоров'я державної та/або комунальної власності;

o структурним підрозділам з питань охорони здоров'я обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
протягом карантину, що запроваджений КМУ, у повному обсязі без 
урахування обмежень, визначених пп. 166.3.2 ПК (4 % суми загального 
оподатковуваного доходу) (п. 11 підрозд. 1 розд. XX "Перехідні 
положення" ПК України).

Пільги з ПДВ, податку на прибуток, 
податку на землю та нерухоме майно
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• Звільнено від оподаткування ПДВ вартість операції із 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, епідемій та 

пандемій коронавірусної хвороби (COVID-19), перелік яких визначено КМУ. 

Відповідні зміни внесено й у Митний кодекс України (п. 71 підрозд. 2 розд. 

XX "Перехідні положення" ПК України; п. 9-6 розд. XXI "Прикінцеві та 

перехідні положення" МК України).

• Уведено спеціальні правила постачання підакцизних товарів такого 

спрямування (ст. 18 Закону України "Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та пального").

Пільги з ПДВ, податку на прибуток, 
податку на землю та нерухоме майно
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• До 1 липня 2020 р. продовжено термін подання річної декларації про 

майно і доходи. Суму визначених до сплати податків можна сплатити до 1 

жовтня 2020 р. (п. 52-3 підрозд. 10 розд. XX "Перехідні положення" ПК 

України).

• Запровадження електронних касових апаратів відкладається до 1 серпня 

2020 р., розширення їх застосування для окремих видів діяльності — до 1 

січня 2021 р.

• До 1 квітня 2021 р. відтерміновується запровадження обов'язкового 

використання РРО для всіх платників єдиного податку другої — четвертої 

груп (абз. 15-28 п. 18 Закону від 20.09.2019 № 129-IX, який набирає чинності 

з 1 серпня 2020 р.).

• Збільшено строк проведення камеральних перевірок з 30 до 60 днів (крім 

декларацій з ПДВ).

Відтермінування звітності, 
декларування

Без змін до завершення карантину
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Процесуальні строки продовжено до кінця карантину
Без змін до завершення карантину

A C T I V E L E X . C O M

Закон № 540-IX від 30 березня 2020 р.

На строк дії  карантину, продовжено строки позовної давності, передбачені:
• ст.ст. 232 (порядок застосування штрафних санкцій), 269 (претензії у зв’язку з недоліками поставлених товарів), 322, 324 

Господарського кодексу;
• ст.ст. 72 (застосування позовної давності до вимог про поділ майна, що є об’єктом права спільної сумісної власності 

подружжя), 128 (визнання батьківства за рішенням суду), 129 (спір про батьківство між чоловіком матері дитини та особою, 
яка вважає себе батьком дитини), 139 (спір про материнство) Сімейного кодексу;

• ст.ст. 257 (загальна позовна давність), 258 (спеціальна позовна давність), 362, 559, 681, 728, 786, 1293 Цивільного кодексу;
• ст. 233 (строки звернення до районного, районного у місті, міського чи міськрайонного суду за вирішенням трудових спорів) 

Кодексу законів про працю.

А також процесуальні строки, передбачені:
• ст.ст 47, 79, 80, 114, 122, 162, 163, 164, 165, 169, 177, 193, 261, 295, 304, 309, 329, 338, 342, 363 та ін. Кодексу 

адміністративного судочинства України.
• ст.ст.  46, 157, 195, 229, 256, 260, 288, 295, 306, 321, 341, 346, 349 та ін. Господарського процесуального кодексу.
• ст.ст. 49, 83, 84, 170, 178, 179, 180, 181, 185, 210, 222, 253, 275, 284, 325, 354, 357, 360, 371, 390, 393, 395, 398, 407, 424 та ін. 

Цивільного процесуального кодексу.

• До перехідних положень кодексів Законом № 540-ІХ включено пункти з невиключним переліком статей (зазначено: «а 
також інші процесуальні строки») про те, що під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), строки продовжуються на строк дії такого карантину.



«… у разі, коли предметом судового обговорення є питання права, судовий розгляд можливо здійснювати і за відсутності сторін» («Претто та інші проти 

Італії»).

«Якщо особисту присутність сторони було забезпечено в суді першої інстанції, її присутності навіть в апеляційному суді можна не вимагати, наприклад, за 

умови, що немає необхідності переглядати факти чи приймати рішення щодо особистості та характеру заявника» («Соболевський (№2) проти Польщі»).

Згідно листа Голови Ради суддів України від 16.03.2020 №9рс-186/20 та рішення Ради суддів України від 17.03.2020, яким затверджено «Рекомендації Ради 

суддів України щодо встановлення особливого режиму роботи судів України задля убезпечення населення України від поширення гострих респіраторних 

захворювань та коронавірусу COVID-19, який віднесено до особливо небезпечних інфекційних хвороб», якими рекомендовано … встановити особливий 

режим роботи судів України, який передбачає, з поміж іншого… здійснення розгляду справ без участі сторін в порядку письмового провадження...

Визначальним у цьому питанні є те, що згідно ст. 308  КАС України суд апеляційної інстанції переглядає справу за наявними у ній і додатково поданими 
доказами та перевіряє законність і обґрунтованість рішення суду першої інстанції в межах доводів та вимог апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції не 
обмежений доводами та вимогами апеляційної скарги, якщо під час розгляду справи буде встановлено порушення норм процесуального права, які є 
обов`язковою підставою для скасування рішення, або неправильне застосування норм матеріального права. Суд апеляційної інстанції переглядає судові 
рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги. Суд апеляційної інстанції може вийти за межі доводів апеляційної скарги в разі встановлення під 
час апеляційного провадження порушень, допущених судом першої інстанції, які призвели до неправильного вирішення справи, а тому беручи до уваги те, 
що в матеріалах справи достатньо доказів для її належного розгляду … апеляційний суд відмовив у задоволенні клопотання про відкладення розгляду 
справи.

Постанова Восьмого апеляційного адміністративного суду від 8 квітня
2020 р. у справі 1.380.2019.004645

Відмова у задоволенні клопотання про відкладення судового розгляду  через карантин
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