
 
 
 

ОГЛЯД ГОЛОВНИХ НОВИН ЗАКОНОДАВСТВА ДЛЯ БІЗНЕСУ 
 

Юристи Dmitrieva & Partners підготували перелік головних 
новин законодавства для бізнесу 

 
 

Зміни до законодавства у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-2019) 

 
Верховна Рада України ухвалила в цілому закон № 3275 "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)". 

 
1. Законодавство про працю і зайнятість. 
Гнучкий режим робочого часу та дистанційна робота. 
На законодавчому рівні врегульовано питання про гнучкі умови 

праці. 
Умова про дистанційну роботу та гнучкий режим робочого часу на 

період дії карантину може встановлюватися у наказі (розпорядженні) 
роботодавця. 

Гнучкий режим робочого часу може передбачати: 
1) фіксований час, протягом якого працівник обов’язково повинен 

бути присутнім на робочому місці; 
2) змінний час - працівник на власний розсуд визначає періоди 

роботи в межах встановленої норми тривалості робочого часу; 
3) час перерви для відпочинку і харчування. 
Облік робочого часу забезпечується власником підприємства, установи, організації або 

уповноваженим ним органом. 
Закон встановлює виключення, де гнучкий режим робочого часу, як правило, не 

застосовується: 
- на  безперервно діючих підприємствах при багатозмінній організації роботи;  
-коли виконання обов’язків потребує присутності (торгівля, побутове обслуговування 

населення, вантажно-розвантажувальні роботи, робота транспорту, інше) або коли такий режим 
є несумісним з вимогами щодо безпечних умов праці. 

 
Дистанційна робота 
Дистанційна (надомна) робота – форма організації праці, коли робота виконується 

працівником за місцем його проживання чи в іншому за допомогою інформаційно-
комунікаційних технологій, але поза приміщенням роботодавця. 

При дистанційній (надомній) роботі працівники розподіляють робочий час на свій розсуд, 
на них не поширюються правила внутрішнього трудового розпорядку, якщо інше не 
передбачено у трудовому договорі. 

Загальна тривалість робочого часу не може перевищувати норми тривалості робочого 
часу. 

Конкуруємо інтелектом 
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При цьому, якщо працівник і роботодавець письмово не домовились про інше, 
дистанційна (надомна) робота передбачає оплату праці в повному обсязі та в строки, визначені 
діючим трудовим договором. 

 
Оплата на час простою у зв’язку з карантином та допомога по частковому безробіттю 
Законодавчо врегульовано питання оплати часу простою на період оголошення карантину 
Час простою на період оголошення карантину оплачується не нижче від 2/3 тарифної 

ставки (окладу). 
Спрощено механізм отримання роботодавцем допомоги по частковому безробіттю. 
Спрощеним механізмом можуть скористатися суб’єкти господарювання – виробники, які: 
- віднесені до суб’єктів малого бізнесу – середня кількість найманих працівників за 

звітний період не перевищує 50 осіб та річний дохід не перевищує суму еквівалентну 10 
млн.євро. 

- віднесені до суб’єктів  середнього бізнесу  - середня кількість найманих працівників за 
звітний період складає від 50 до 250 осіб та річний дохід складає від  10 до 20 млн.євро. 

Для отримання допомоги по частковому безробіттю роботодавець має право звернутися до 
територіального органу у сфері зайнятості населення за місцем реєстрації його як платника 
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подати наступні 
документи: 

1) заяву у довільній формі; 
2) копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) виробництва та 

переліком заходів щодо запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19); 

3) відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків), у яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю згідно з 
цією статтею; 

4) довідку про відсутність заборгованості з виплати заробітної плати та сплати єдиного 
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що виникла протягом п’яти 
років, що передують року зупинення (скорочення) виробництва.  

Допомога надається за кожну годину, на яку працівникові було скорочено тривалість 
робочого часу із розрахунку 2/3 тарифної ставки (окладу). 

Забороняється звільнення таких працівників протягом 6-ти місяців (якщо допомога 
виплачувалась менше ніж 6  місяців –  протягом періоду ,  що дорівнює періоду виплати 
допомоги) з дня закінчення  виплати допомоги з підстав:скорочення штату (чисельності), за 
угодою сторін, за власним бажанням, якщо роботодавець не виконує законодавство про працю, 
умови колективного чи трудового договору. У такому разі кошти повертаються в повному обсязі 
до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття. 

 
2. Процесуальні строки та дистанційна участь у судовому засіданні. 
На період карантину зупинено перебіг строків, передбачених законодавством, зокрема: 
Строки позовної давності (Цивільний кодекс України). 
Строки адміністративних оскаржень (Податковий кодекс України) 
Строки по трудових спорах (Кодекс законів про працю України) 
Процесуальні строки (Цивільний процесуальний кодекс, Господарський процесуальний 

кодекс і Кодекс адміністративного судочинства України). 
Після закінчення карантину або конкретно обумовленої в законі дати перебіг цих строків 

продовжується. 
Під час дії карантину учасники справи можуть брати участь у судовому засіданні в режимі 

відеоконференції поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів. 
Підтвердження особи учасника справи здійснюється шляхом накладення електронного підпису, 
якщо особа немає такого підпису, то у порядку, визначеному Законом України “Про Єдиний 
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, 
посвідчують особу чи її спеціальний статус” або Державною судовою адміністрацією України. 



3. Врегульовано питання проведення загальних зборів учасників/акціонерів. 
Річні загальні збори акціонерів за результатами 2019 фінансового року мають бути 

проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину. 
Повноваження членів наглядових рад акціонерних товариств у 2020 році продовжуються 

в повному обсязі до дати проведення загальних зборів акціонерів. 
Річні загальні збори учасників за результатами 2019 фінансового року мають бути 

проведені у строк не пізніше трьох місяців після дати завершення карантину. 
Відтерміновано строк розкриття інформації емітентами цінних паперів – 5 днів після 

проведення загальних зборів. 
 
4. Звільнення від орендної плати за користування майном. 
З моменту установлення карантину і до його завершення в установленому законом 

порядку наймач звільняється від плати за користування майном відповідно до частини шостої 
статті 762 цього Кодексу. 

Частина 6 статті 762 Цивільного кодексу України передбачає, що наймач звільняється від 
плати за весь час, протягом якого майно не могло бути використане ним через обставини, за які 
він не відповідає. 

 
 
 

Відповідальність за порушення карантину 
 
17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла законопроект № 3219 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникнення 
і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19)» (закон № 530-ІХ від 17.03.2020 опубліковано 
в "Урядовому кур’єрі" від 19.03.2020 № 52). 

Закон  прийнятий з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 серед 
населення України. 

Встановлено адміністративну відповідальності за самовільне залишення місця обсервації 
(карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою COVID-19, а також 
підвищено кримінальну відповідальність за порушення санітарних правил і норм щодо 
запобігання інфекційним захворюванням.  

Порушення правил щодо карантину тягне за собою накладення штрафу на громадян у 
сумі від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 тис. до 34 
тис.  грн),  на посадових осіб –  у розмірі від двох до десяти тисяч НМДГ (від 34  тис.  до 170  тис.  
грн), стаття 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення. 

За порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням 
та масовим отруєнням, якщо це спричинило або завідомо могло спричинити поширення цих 
захворювань, передбачений штраф від тисячі до трьох тисяч НМДГ (від 17 тис. грн. до 51 тис. 
грн) або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або 
позбавлення волі на строк до трьох років. Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей 
чи інші тяжкі наслідки, каратимуться позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років 
(стаття 325 Кримінального кодексу України). 

 
 
 

Зміни до трудового законодавства з питання організації 
робочого процесу на період дії карантину 

 
Законом України № 530-ІХ від 17.03.2020 року запроваджено  ряд правових норм, 

спрямованих на захист прав громадян та компаній під час карантину, а саме: 
- Строк перебування у відпустці без збереження заробітної плати на період карантину не 

включається у загальний строк, встановлений ч. 2 ст. 84 КЗпП та ч. 1 ст. 26 Закону України «Про 
відпустки".  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/sp:side


Відповідно до оновлених норм неоплачувана відпустка за угодою між працівником та 
роботодавцем  може надаватися на період карантину. Така відпустка може бути надана на весь 
час карантину.  

- Запроваджено можливість роботи працівників вдома та надання за їх згодою відпустки. 
- Надано права власникам  підприємств змінювати режими роботи підприємств,  зокрема, 

щодо прийому та обслуговування фізичних та юридичних осіб з обов’язковим інформуванням 
населення про це через веб-сайти та інші комунікаційні засоби. 

 
 
 

Карантин віднесено до форс-мажорних обставин 
 

Верховна Рада України внесла зміни до законодавства, якими карантин визнано форс-
мажорною обставиною (Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби 
(COVID-19)» № 530-IX від 17.03.2020). 

 Форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) згідно ст. 14-1 Закону 
України "Про торгово-промислові палати" є надзвичайні та невідворотні обставини, що 
об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору 
(контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами  

Карантин, введений на території України за рішенням Кабінету Міністрів України, 
віднесений до переліку обставин, які виключають відповідальність особи за невиконання 
зобов’язань за договором. 

Для звільнення від відповідальності внаслідок форс-мажорних обставин необхідно 
дотриматися відповідного алгоритму дій: 

- письмово повідомити іншу сторону про неможливість виконання зобов'язання у 
зв'язку з форс-мажорними обставинами відповідно до порядку, закріпленого у договорі; 

- звернутися  до Торгово-промислової палати України (регіональних ТПП) із заявою 
про засвідчення форс-мажорних обставин. Важливо довести причинно-наслідковий зв'язок між 
запровадженням карантинних заходів та неможливістю виконання зобов'язання; 

- отримати сертифікат ТПП про засвідчення форс-мажорних обставин. 
Засвідчення форс-мажорних обставин дасть можливість уникнути відповідальності 

(штрафних санкцій та відшкодування збитків) за несвоєчасне виконання зобов’язань за 
договором. 

 
 
 

«Податкові канікули» на період карантину 
 

Верховна Рада України прийняла Закон «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 коронавірусної хвороби (COVID-
19)» (17 березня 2020 року № 533-IX). 

Відповідно до внесених змін: 
- На 3 місяці відтерміновується обов’язкове введення РРО. 
- Продовжено термін подання річної декларації про майновий стан і доходи за 2019 рік до 

01.07.2020 р., сплата податкового зобов’язання - до 01.10.2020 р.; 
- Звільнено від оподаткування податком на нерухоме майно об’єкти нежитлової 

нерухомості з 01.03.2020 р. по 30.04.2020 р.; 
- Встановлено мораторій на  проведення документальних та фактичних перевірок на 

період з 18 березня по 31 травня 2020 р. Мораторій не стосується документальних позапланових 
перевірок щодо бюджетного відшкодування з ПДВ. Документальні та фактичні перевірки, що 
були розпочаті до 18 березня 2020 року та не були завершеними, тимчасово зупиняються на 
період до 31 травня 2020 року. Таке зупинення перериває термін проведення перевірки та не 



потребує прийняття будь-яких додаткових рішень контролюючим органом. 
- Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 30 квітня 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; 

-  За періоди з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 р. звільняються від 
нарахування та сплати ЄСВ такі особи: 

а) фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування; 
б) особи, які провадять незалежну професійну діяльність; 
в) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають 

страхуванню на інших підставах. 
- За порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 31 травня 2020 року, 

штрафні санкції не застосовуватимуться, крім 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 ПДВ, акцизного податку, рентної 

плати. 
- З 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 2020 р. штрафні санкції не застосовуються за 

порушення: 
*несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску; 
*неповна сплата або несвоєчасна сплата суми єдиного внеску одночасно з видачою сум 

виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів); 
*несвоєчасне подання звітності з ЄСВ до податкових органів, в т.ч. щодо штрафів за 

повторне неподання звіту з ЄСВ стосовно періодів з 1 по 31 березня та з 1 квітня по 30 квітня 
2020 р. 

-  З 1  по 31  березня та з 1  квітня по 30  квітня 2020  р.  платникам єдиного внеску не 
нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди підлягає списанню. 

 
 
 

Зміни до податкового законодавства у зв’язку з поширенням 
коронавірусної хвороби (COVID-2019) 

 
Верховна Рада України ухвалила в цілому закон № 3275 "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-2019)". 

Відповідно до внесених змін: 
1. Збільшено ліміти для ФОП – платників єдиного податку: 
Перша група – 2 000 000 гривень. 
Друга група – 5 000 000 гривень. 
Третя група – 7 000 000 гривень. 
2. Звільнено платників податків і ЄСВ від пені та штрафів за порушення податкового 

законодавства та по ЄСВ. 
До 31 травня 2020 року звільнено від сплати пені і штрафів за порушення податкового 

законодавства та по ЄСВ. 
3. Мараторій на проведення податкових перевірок. 
Встановлено мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок 

платників податків, а також документальних перевірок по ЄСВ на період з 18 березня по 31  
травня 2020 року. 

Мараторій не розповсюджується на фактичні перевірки в частині порушення вимог 



законодавства стосовно: 
- 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 пп. 80.2.2, 
80.2.3 та 80.2.5 ПКУ. 

4. Продовжено строки для адміністративного оскарження рішень, прийнятих 
контролюючими органами щодо податкових зобов’язань та ЄСВ. 

До 31 травня 2020 року зупиняється перебіг строків адміністративного оскарження 
платників податків/ЄСВ (крім скарг щодо декларування заявленого до відшкодування з бюджету 
ПДВ та/або з від'ємного значення з ПДВ), що надійшли (надійдуть) до 31 травня 2020 року 
та/або які не розглянуті станом на 18 березня 2020 року.  

Таке зупинення не породжує будь-яких наслідків. 
5. Мараторій на проведення неподаткових перевірок. 
До 30 червня 2020 року забороняється проведення органами державного нагляду 

(контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності, крім державного нагляду (контролю): 

- за діяльністю суб’єктів господарювання з високим ступенем ризику; 
- у сфері дотримання державних регульованих цін; 
- у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення. 
6. Звільнення від плати за землю. 
Не нараховується та не сплачується за період з 1 березня по 31березня 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. 

Юридичні особи, які подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу 
податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати плати за 
землю за  податковий  період  березень 2020 року. 

7.Звільнення від сплати податку на нерухоме майно об’єктів нежитлової нерухомості 
(об'єкти відмінні від земельної ділянки). 

Об’єкти нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних 
осіб, не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
в період з 1 березня по 31 березня 2020 року. 

Юридичні особи, які подали податкову декларацію, мають право подати уточнюючу 
податкову декларацію, в якій відобразити зміни податкового зобов’язання із сплати податку на 
нерухоме майно об’єктів нежитлової нерухомості (об'єкти відмінні від земельної ділянки). 

8.Оподаткування медицини. 
Звільнено від ПДВ обіг профільних ліків та медичних засобів, спрямованих на боротьбу з 

коронавірусом.  
 
 
 

Верховна Рада зняла мараторій на продаж земель 
сільськогосподарського призначення 

 
Верховна Рада ухвалила  законопроект № 2178-10 про запровадження ринку землі. Даний 

законопроект набирає чинності з 01 липня 2021 року. 
Основні положення ухваленого законопроекту: 
1.Набувати право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

можуть: 



- громадяни України; 
- юридичні особи України, учасниками/акціонерами/ членами яких є лише громадяни 

України. 
2.Банки можуть бути власниками земельних ділянок у межах стягнення застави. Такі 

ділянки повинні бути відчужені банками на торгах протягом двох років. 
3.Допуск іноземців та юридичних осіб – резидентів України, учасниками (засновниками) 

або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземні громадяни, може 
здійснюватися тільки після схвалення цього на референдумі. 

4. Забороняється набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського 
призначення: 

- юридичними особами, учасниками/бенефіціарами яких є іноземні громадяни на 
земельні ділянки, які розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України (крім 
державного кордону України, який проходить по морю); 

- юридичними особами, учасниками/бенефіціарами яких є громадяни держави-
агресора/окупанта; 

- юридичними особами, учасниками/ бенефіціарами яких є іноземні держави; 
- юридичними особами, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника 

(контролера); 
- юридичними особами, у яких бенефіціари зареєстровані в офшорних зонах; 
-  юридичними особами,  що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб,  

зареєстрованих у державах, включених до списку FATF; 
- фізичними та юридичними особами, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та 

інші обмежувальні заходи (санкції), а також пов’язаними з ними особами; 
- юридичними особами, які належать або належали до терористичних організацій.  
5. Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності 

громадянина не може перевищувати 100 гектарів до 2024 року, а з 2024 року – не більше 10 000 
гектарів. 

6. Українські юридичні особи набувають право власності на землі сільського 
господарського призначення з 01 січня 2024 року в розмірі не більше 10 000 гектарів. 

7. До 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського 
призначення не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку. 

8. Розрахунки за договорами купівлі-продажу провадяться в безготівковій формі та з 
підтвердженням джерел походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається 
право власності на земельну ділянку. 
 
 

У разі будь-яких питань, будь ласка, звертайтеся до нас: 
 

02098, м. Київ 
Вул. Дніпровська набережна, 3 

Тел.: +38 (044) 294 28 68 
Моб.: +38 (067) 503 01 41 

office@dmp.com.ua 
www.dmp.com.ua 
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