
Інформація щодо заходів, які вживалися країнами світу для протидії пандемії COVID19  

та для подолання негативних соціально-економічних наслідків у період з 13.06 по 19.06 

Країна  Заходи, які вживаються країною щодо 
протидії пандемії COVID19 

Тривалість 
заходів та 
механізм 
введення їх в 
дію (уряд, 
парламент, 
президент 
тощо)  

Ефективність 
виконання заходів 
(мала, середня, 
висока), динаміка 
захворюваності, 
інтенсивність 
примусу тощо 

Заходи щодо 
компенсації 
громадянам і бізнесу 
втрат від карантинних 
та інших 
обмежувальних 
заходів  

Економічні прогнози, 
програми, заходи 
відновлення зростання, 
можливі загрози для 
ринків, можливість 
перегляду торговельних 
режимів   

Вплив цих заходів 
на можливості 
доступу 
українських 
суб’єктів 
зовнішньоекономі
чної діяльності до 
ринку країни 

Австрія 1. Заборона на вихід з дому і 
доступ у громадські місця.  

Винятки: 
-відвідання громадських місць на 
відкритому повітрі наодинці або з 
особами, з якими знаходяться у 
спільному проживанні, або з 
домашніми тваринами. 
- задоволення основних потреб 
повсякденного життя. 
- догляд та допомога особам, які 
потребують підтримки. 
- відвернення безпосередньої 
небезпеки для життя, здоров'я та 
майна. З 1 травня скасовано заборону 
виходити на вулицю без поважної 
причини. Зберігається вимога 
дотримання дистанції 1 м між 
людьми, що не проживають разом. 
Маски обов’язкові у громадському 
транспорті та закладах торгівлі. 
З 15 травня відновлено відвідування 
богослужінь у церквах, за умови 
дотримання вимог безпеки (1 особа на 
10 кв.м.). Проведення масових заходів 
(понад 10 осіб) заборонено до кінця 
червня. 
 
З 29 травня у зв'язку з позитивним 
розвитком епідеміологічної ситуації 
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Ефективність висока. 
Динаміка кількості 
хворих на коронавірус 
демонструє 
зменшення. Станом 
на 18 червня виявлено 
17.127 випадків 
захворювання на 
COVID19. З них 
одужало 16.101 особа, 
померло -  
688. Ще 338 осіб 
продовжують хворіти. 
87 осіб лікуються у 
стаціонарі, з них 8 – в 
інтенсивній терапії.  
Загалом, за час 
пандемії проведено 
545927 тестувань. 
Протягом доби 
проводиться від 3 до 
12 тис. тестувань. 
Протягом останньої 
доби виявлено 15 
нових випадки 
захворювання, що 
становить  зростання 
на 0,09% до загальної 
кількості 
зареєстрованих 

Федеральний уряд 
Австрії ухвалив пакет 
заходів, спрямованих 
на допомогу 
громадянам на суму 
до 38 мільярдів євро 
для запобігання 
масовому безробіттю 
та банкрутству 
компаній. 
Передбачено, зокрема, 
такі заходи: 
 
1. Дотації малим 

підприємствам. 
Починаючи з 27 
березня ц.р., 
підприємці, які через 
поширення 
коронавірусу і 
запровадженими 
карантинними 
заходами зазнають 
збитки, можуть 
звернутися за 
фінансовою 
підтримкою до Фонду 
екстреної допомоги 
малому бізнесу, у 
якому на зазначені 

За попередніми 
підрахунками 
Австрійського інституту 
економічних досліджень 
WIFO падіння ВВП 
Австрії у 2020 році 
становитиме -5,2%. 
Станом на грудень 2019 
року очікувався приріст 
ВВП в 1,2%. 
 
Інфляція очікується у 
0,9%. Станом на грудень 
2019 року очікувалася 
інфляція у 1,5%. 
 
Дефіцит державного 
бюджету становитиме  
-7,4% ВВП. Станом на 
грудень 2019 року 
очікувався профіцит у 
0,3% ВВП. 
 
Рівень безробіття 
становитиме 8,7%. Станом 
на грудень 2019 року 
рівень безробіття 
прогнозувався на рівні 
7,4%. 
 

Відповідно до 
розпорядження 
Європейської 
комісії 2020/402 
від 14 березня 
2020, країни-члени 
ЄС були 
зобов’язанні 
здійснювати 
обов’язкове 
ліцензування 
експорту з ЄС у 
треті країни 
засобів 
індивідуального 
захисту (захисних 
масок, окулярів, 
рукавичок, 
захисного одягу).  
Дане 
розпорядження 
втратило чинність 
у кінці травня. 



запроваджено подальші послаблення  
режиму Маски обов’язкові при 
спільному використанні автомобілів з 
людьми, які не проживають в одному 
домогосподарстві, допускається 
максимум 2 людини на ряд місць. Те 
саме стосується таксі. 

З 29 травня можливі весілля та 
похорони, що мають максимум 100 
осіб, як у приміщенні, так і на 
відкритому повітрі. 

Послаблено обмежувальні вимоги при 
проведенні культурних заходів, 
спортивних змагань, весілля, 
кінопоказів, виставок, вернісажів, 
конгресів, пропозиції позашкільних 
молодіжних заходів. 

Максимальна кількість дозволених 
людей, поступово збільшується: 

З 29 травня дозволено до 100 осіб. З 1 
липня можливі заходи з відведеними 
та відзначеними місцями у закритих 
приміщеннях до 250 відвідувачів та у 
відкритій зоні до 500 відвідувачів. 

З 1 серпня 2020 року ця кількість буде 
збільшена до 500 відвідувачів у 
закритих приміщеннях та 750 
відвідувачів на відкритій місцевості. 

Крім того, з 1 серпня 2020 року буде 
можливість проводити заходи до 1000 
осіб у закритих кімнатах та до 1250 
осіб на відкритій місцевості, за умови, 
що місцева влада це затвердить. 

На всі заходи поширюється наступне 
правило: особи, необхідні для 
організації заходу, не велючаються до 
числа максимально дозволених людей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

випадків. З них 13 
випадків 
зареєстровано у Відні.  

цілі акумульовано 2 
мільярди євро. Заяви 
подаються через 
онлайн-форму на 
сайті Федеральної 
палати економіки 
Австрії. Допомога 
доступна з 27 березня 
до 31 грудня 2020 
року. Кошти 
видаються у якості 
гранту, і їх не 
потрібно повертати.  
Сума одноразової 
"екстреної допомоги" 
на першому етапі 
складає до 1000 євро, 
у подальшому – до 
2000 євро. 
Максимально 
можлива сума 
допомоги - 6000 євро 
протягом 3 місяців.  
Право на отримання 
допомоги  виникає 
тоді, коли підприємець 
більше не може 
покривати поточні 
витрати або діяльність 
підприємства 
призупинена 
офіційним рішенням 
адміністративного 
органу або падіння 
продажів становить 
щонайменше 50% у 
порівнянні з 
відповідним місяцем 
попереднього року.  
 
2. Відтермінуван
ня податкових 

Державний борг за 
підсумками року досягне 
80,2% ВВП. 
 



(наприклад, актори, оркестри). 

У спортивній зоні це відноситься 
аналогічно до арбітрів та гравців, 
кількість яких необхідна для 
організації заходу. 

Враховуючи загальні умови 
проведення заходів, знову можливі 
театралізовані вистави, оперні 
вистави, а також вистави кінотеатру у 
закритих та відкритих приміщеннях.  

З 29 травня дозволено відвідання 
спортивних закладів у приміщенні і 
на вулиці, з дотриманням відстані не 
менше одного метра від людей, які не 
живуть в одному домогосподарстві. 
Маски слід носити у закритих 
приміщеннях. Під час занять спортом 
зобов'язання маски не обов’язкові, але 
необхідно дотримуватися мінімальної 
відстані 2 метри. Дистанцію можна 
ненадовго перевищити під час занять 
спортом. Можливий парний теніс та 
використання плавальних доріжок 
кількома людьми. Однак контактні 
види спорту  все ще заборонені. 

З 15 червня планується подальше 
послаблення обмежень, але правило 
щодо мінімальної відстані на 1 метр 
зберігається. 

Маски обов’язкові у громадському 
транспорті, у закладах охорони 
здоров’я (наприклад, в аптеках), у 
закладах торгівлі та побутових 
послуг,  де відстань 1 м. між 
постачальником послуг та 
замовником не може бути дотримана і 
не встановлені відповідні захисні 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

платежів та 
відрахувань на 
соціальне 
страхування. 

Підприємства 
мають можливість 
скористатися 
відтермінуванням 
соціальних 
відрахувань. Окрім 
цього, для них буде 
переглянуто основу 
для визначення 
розміру соціальних 
відрахувань та 
скасовано пеню у 
випадку їх 
прострочення.    

Підприємствам 
надається можливість 
відтермінування або 
розтермінування 
податкових платежів, а 
також повне або 
часткове списання 
пені.  

Крім того, 
платники податків у 
термін до 31 жовтня 
2020 можуть подати 
заяву на зменшення 
податку на дохід або 
авансових платежів 
податку на прибуток 
підприємств, якщо 
очікуваний дохід за 
відповідний рік 
нижчий, ніж 
планувалося. Заява 
повинна містити 
обґрунтування щодо 
очікуваного зменшення 



заходи, такі як панель з оргскла. 

Маски залишаються обов’язковими 
для працівників сфери громадського 
харчування. 

Нові правила поведінки у 
громадських місцях з 15.6.2020 р.: 
Правило дотримання 1 метра 
мінімальної відстані між людьми 
продовжує застосовуватися. 
Обов'язкове носіння маски 
скасовується: 
- для клієнтів та працівників у зоні 
обслуговування клієнтів у закладах 
роздрібної торгівлі 
- для відвідувачів музеїв, виставок, 
бібліотек, архівів 
- у сфері побутових  послуг, якщо 
підтримується відстань 1 метра 
- для проїзду на автомобілі 
(наприклад, проїзд автомобілем з 
друзями) 
- для клієнтів у сфері громадського 
харчування 
- для працівників та гостей у 
готельних закладах 
- у сфері позашкільної молодіжної 
освіти / молодіжної роботи та для 
відпочинкових таборів під наглядом 
(з концепцією профілактики, що 
включає поділ на невеликі групи 
максимум 20 осіб) 
- під час практикування релігії 
Носіння маски залишається 
обов'язковим: 
- у громадському транспорті та таксі 
- на заходах у закритих приміщеннях 
(за винятком заходів з визначеним 
місцем) 
- в аптеках 
- у сфері громадського харчування 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

прибутку через зміни 
економічної ситуації у 
зв’язку із поширенням  
Covid-19. 

 
3. Дотації 
підприємствам, які 
переводять 
працівників на 
«короткий робочий 
час». 

У зв’язку із 
вимушеним повним 
або частковим 
припиненням роботи 
багатьох підприємств 
під час карантину і 
виникненням реальної 
загрози масового 
звільнення працівників 
уряд запроваджує 
«короткий робочий час 
у період COVID-19». 
Роботодавець оплачує 
працівникові фактично 
невідпрацьований 
робочий час майже 
повністю як 
відпрацьований, а 
держава через службу 
занятості відшкодовує 
йому понесені витрати. 
При цьому реальна 
отримана на руки 
зарплата працівника 
під час карантину 
становить 90% від 
зарплати до карантину, 
якщо його брутто-
заплата (до 
вирахування податків) 
складає до 1700 євро на 



для працівників, які контактують із 
замовниками 
- у сфері побутових  послуг, коли 
відстань 1 метр неможливо дотримати 
або немає інших захисних заходів 
(наприклад, оргскло) 
- під час демонстрацій 
У сфері громадського харчування: 
- групи з понад чотирьох людей 
можуть сидіти разом за столом 
- час роботи: продовження до 1:00 
год. 
Дозволено торгові та громадські 
ярмарки, за згодою районного 
адміністративного органу, з 
обов'язковим носінням масок, якщо 
відстань 1 метра не може бути 
дотримана. 
 

2. Припинено відвідування 
шкільних та дошкільних 
навчальних закладів. 

Школи та вищі навчальні заклади 
переведено на дистанційну систему 
навчання.  
З травня розпочато поступове 
відновлення нормальної роботи 
системи шкільної освіти. 5 травня, 
зокрема, поновлено заняття у школах 
для учнів випускних класів гімназій, з 
18 травня – для учнів 1-4 і 5-8 класів, 
3 червня до школи пішли всі інші 
учні. При цьому запроваджується такі 
заходи безпеки: поділ класів на групи, 
обов’язкове носіння масок. З 15 
травня відновлено відвідування 
дитячих садків. 

 
3. Заборона на відвідання 
підприємств з роздрібної торгівлі та 
послуг, а також підприємств для 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

місяць, 85 % - при 
брутто-зарплаті до 
2685 євро на місяць і 
80% - при брутто-
зарплаті до 5370 євро 
на місяць. Фактично, 
держава фінансово 
підтримує занятість, 
щоби не оплачувати 
безробіття. На дотації 
підприємствам у 
зв’язку із переходом на 
«короткий робочий час 
у період COVID-19» 
передбачено 5млрд. 
євро. 

 
4. Державні 
гарантії. 

З метою 
недопущення масового 
банкрутства 
підприємств і для 
підтримки їх 
платоспроможності, 
уряд виділив 9 млрд. 
євро у формі гарантій 
для забезпечення 
отриманих 
підприємствами 
кредитів. Можливість 
скористатися 
державними 
гарантіями мають як 
малі та середні, так і 
великі компанії. При 
цьому гарантії 
поширюються на 
кредити, сума яких 
становить до 120 
млн.євро. Гарантія 
може покривати до 



дозвілля та спорту  
Виняток: 
-державні аптеки; 
-торгівля продуктами харчування 
(включаючи магазини виробників 
продуктів харчування і 
сільгоспвиробників); 
-приватні аптеки та фармацевтичні 
магазини; 
-продаж медичних та гігієнічних 
виробів, лікувальних та допоміжних 
засобів; 
-медичні послуги та послуги по 
догляду; 
-послуги для людей з обмеженими 
можливостями, що надаються 
федеральними землями в рамках 
законодавства про інвалідність, 
соціальну допомогу, інклюзивність та 
рівні можливості; 
-ветеринарні послуги; 
-продаж корму для тварин; 
-обслуговування продуктів безпеки та 
екстреної допомоги; 
-послуги аварійних служб; 
-продаж та торгівля 
сільськогосподарською продукцією, 
включаючи торги забитою худобою, а 
також продукцією садівництва та 
насінництва, кормами та добривами; 
-АЗС та автомийки; 
-Банки; 
-Постачальники послуг поштового 
зв’язку, включаючи своїх поштових 
партнерів; 
-Служби правосуддя; 
-Служби доставки; 
-громадський транспорт; 
-тютюнові магазини та газетні кіоски; 
-послуги з гігієни та прибирання; 
-компанії з вивезення відходів; 
-підприємства автомобільного та 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80% суми кредиту. Для 
малих та середніх 
підприємств держава 
гарантує 100%  
кредиту на суму до 500 
тис. євро. Окремий 
порядок існує для 
підприємств. 
туристичної галузі. 
Малі та середні 
туристичні 
підприємства мають 
можливість через 
Австрійський 
готельний і 
туристичний банк 
отримати гарантію на 
80% кредиту, на суму 
до 400 тис. євро, 
терміном до 36 місяців. 

 
5. Дотації на 
покриття  фіксованих 
витрат підприємств з 
Фонду допомоги на 
подолання наслідків 
COVID-19. 

Умови 
надання дотації: 

- компанія має 
знаходитись в Австрії; 
ділова активність 
компанії, а також її 
постійні витрати 
повинні бути 
здійснені також в 
Австрії; 

- компанія понесла 
втрати доходу 
щонайменше на 40% у 
2020 році через 
поширення COVID-



велосипедного сервісу; 
-торгівля будівельними матеріалами, 
залізом та деревиною, саморобні та 
садові центри; 
-ломбарди та торгівля дорогоцінними 
металами. 
З 14 квітня 2020 р. дозволено 
діяльність підприємств з продажу 
товарів та надання ремісничих видів 
послуг у разі дотримання наступних 
вимог: 
- максимальна площа таких 
підприємств не може перевищувати 
400м2; 

- допускається відвідання клієнтами 
таких підприємств з розрахунку 1 
особа на 20 м2; 
- відвідувачі та співробітники 
підприємств мають обов’язково 
носити захисну маску; 
- підприємства мають забезпечувати 
регулярну дезінфекцію своїх 
приміщень. 
З 2 травня відновлено роботу всіх 
закладів роздрібної торгівлі та 
побутових послуг, з дотриманням 
вимог безпеки (маски, дистанція).  
З 29 травня у зв'язку з позитивним 
розвитком епідеміологічної ситуації 
запроваджено подальші послаблення  
режиму, із збереженням вимог щодо 
дистанції та носіння масок. Це 
стосується відвідання громадських 
місць, закладів торгівлі та побутових 
послуг, місць роботи, закладів 
культури та спорту. 
 
4. Заборона діяльності 
підприємств готельно-ресторанної 
індустрії.  
Виняток: 
-лікарні та курортні заклади. 
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19; 
- компанія вжила 

всіх розумних заходів 
для зменшення 
постійних витрат та 
збереження робочих 
місць в Австрії; 

- компанія була 
фінансово здоровим 
підприємством до 
кризи Covid-19. 

Розмір дотації 
на покриття 
фіксованих витрат 
залежить від 
скорочення обороту  
компанії у зв'язку з 
падінням продажів, 
якщо воно перевищує 
2000 євро протягом 3 
місяців поспіль. 
Федеральний уряд 
відшкодовує:  
- 25% втрат  при 
падінні на 40 - 60%; 
- 50% втрат - при 
падінні на 60-80%; 
- 75% втрат - при 
падінні на 80-100%. 

Розрахунок 
дотації базується на 
постійних витратах 
компанії та втрачених 
продажах між 15 
березня 2020 року та 
кінцевою датою 
заходів з подолання 
Covid-19. Її розмір 
обмежується сумою 
90 млн. євро на 
компанію. 

 



- будинки для догляду за 
тяжкохворими та людьми похилого 
віку. 
-служби із доставки 
-особисте користування 
співробітниками готельної сфери. 
З 15 травня відновлено роботу 
закладів громадського харчування, з 
дотриманням вимог безпеки (маски 
обовязкові для персоналу). Готелі з 
початку травня можуть приймати 
гостей, що перебувають у 
службовому відрядженні. З 29 травня 
відновлюється повноцінна робота 
готелів та інших туристичних 
закладів. 
З 15 червня планується подальше 
послаблення обмежень у сфері 
громадського харчування: 

- групи, що мають більше 4 
чоловік, можуть сидіти разом 
за столом; 

- допустимий час роботи 
ресторанів  продовжено до 
01:00. 

 
 
 

5. Залучення Збройних сил 
Австрії, зокрема: 

- призупинена демобілізація 
військовослужбовців строкової та 
альтернативної цивільної служби; 
- мобілізація громадяни, які протягом 
останніх 5 років проходили 
альтернативну цивільну службу; 
- реєстрація державною агенцією 
альтернативної цивільної служби 
волонтерів та осіб, які мають досвід 
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6. Фінансова 
підтримка митців та 
діячів культури.  
Для підтримки осіб, 
зайнятих у сфері 
культури та 
мистецтва, які зазнали 
втрат доходів у зв'язку 
із спалахом COVID-19 
та пов'язаними з ним 
офіційними заходами, 
окрім раніше 
можливих варіантів 
підтримки, створено 
фонд COVID-19 з 
обсягом фінансування 
5 млн. євро на 2020 
рік. Фонд виплачує  
екстрену допомогу у 
розмірі 500 або 1000 
євро, особам, 
зайнятим у сфері 
культури та 
мистецтва, якщо вони: 
а) не можуть 
використовувати 
Фонд екстреної 
допомоги малому 
бізнесу Федеральної 
палати економіки 
Австрії 
б) мають основне 
місце проживання в 
Австрії; 
в) внаслідок  COVID-
19 зазнали втрат 
доходів і виявились не 
в змозі покривати 
поточні витрати на 
забезпечення 
основних життєвих 
потреб; 



альтернативної військової служби для 
здійснення догляду за людьми 
похилого віку 
 
6. Введення карантинних 
районів у федеральних землях, де 
фіксувалися масові  випадки 
поширення коронавірусу 

 
 

7. Відновлено прикордонний 
контроль на внутрішніх кордонах з 
Італією, Ліхтенштейном, 
Німеччиною, Угорщиною, Словенією 
та Швейцарією. 
- В’їзд до Республіки Австрія 
здійснюється виключно на 
оголошених прикордонних 
переходах; 
- особи, які мають намір в'їхати до 
Австрії, повинні мати при собі 
медичну довідку (німецькою, 
англійською чи італійською мовами) 
про стан свого здоров'я, де має бути 
вказано негативний результат 
молекулярно-біологічного тесту на 
ГРВІ – CoV. Вказана довідка має бути 
не старшою аніж чотири дні з 
моменту проходження тесту; 
- особи, які є австрійськими 
громадянами або мають основне чи 
вторинне проживання або посвідку на 
проживання в Австрії, можуть в'їхати 
в Австрію без пред'явлення медичної 
довідки за умови зобов’язання 
перебування на домашньому 
карантині протягом 14 календарних 
днів; 
- транзит через Австрію без зупинки 
дозволено, якщо виїзд гарантовано. 
З 1 травня 2020 року вступило дію 
розпорядження Федерального 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г) не мають права на 
покриття втрат від 
COVID-19 за рахунок 
страхування; 
д) не отримували 
іншої допомоги у 
зв’язку з даною 
ситуацією з Фонду 
соціального 
страхування митців. 
е) мають дохід за 
останній фінансовий 
рік максимум 60 144 
євро. 
 
28 травня 
Федеральний уряд 
оголосив про 
створення Фонду 
підтримки митців у 
зв’язку з кризою 
COVID-19 з обсягом 
фінансування 90 млн. 
євро, з якого 
планується 
виплачувати людям 
мистецтва щомісячну 
допомогу в сумі 1 тис. 
євро. Допомога буде 
поширюватись на бл. 
15 тис. митців, які є 
учасниками Фонду 
соціального 
страхування 
самозанятих осіб. 
 

7. Фонд 
підтримки 
неприбуткови
х організацій.  

 
Для підтримки 



міністра з питань соціальних питань, 
охорони здоров'я, догляду та захисту 
прав споживачів Австрії щодо правил 
в'їзду із сусідніх країн, як послаблює 
обмеження, які вживаються для 
запобігання поширенню SARS-CoV-2 
при в’їзді до Австрії сухопутним 
шляхом. Зокрема, дозволяється в’їзд 
до Австрії осіб, задіяних у сезонних 
роботах у галузі сільського та 
лісового господарства, а також 
персоналу для сфери охорони 
здоров’я та догляду за хворими та 
людьми похилого віку. Від цих осіб 
при в’їзді вимагається довідка про 
негативний результат тесту на 
COVID-19 або письмове зобов’язання 
щодо добровільної двотижневої 
самоізоляції. Якщо проведений під 
час самоізоляції тест дасть 
негативний результат, самоізоляція 
припиняється. Дане розпорядження 
прийнято на термін до кінця травня.  
З середини травня національні 
кордони між Швейцарією, 
Німеччиною та Австрією частково 
відериті  для людей, які хочуть 
відвідати своїх життєвих партнерів, 
родичів або взяти участь у важливих 
сімейних заходах. Те саме стосується 
власників сільськогосподарських, 
мисливських чи лісових територій.  
З 4 червня повністю відновлено 
нормальний докарантинний рух через 
кордон Австрії із сусідніми країнами: 
Німеччиною, Швейцарією, 
Ліхтенштейном, Чехією, 
Словаччиною, Угорщиною, 
Словенією. 
З 16 червня поновлено вільний рух 
громадян з усіма країнами ЄС, крім 
Іспанії, Португалії, Швеції та 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

потерпалих від 
корона-кризи 
обєднань митців, 
спортивних 
органзацій та інших 
неприбуткових 
структур уряд 
створює спеціальний 
фонд обсягом 700 
млн. євро.  



Великобританії та італійської області 
Ломбардія. 
 
8. Припинено авіаційне 
пасажирське сполучення, зокрема, 
посадка в Австрії пасажирських 
літаків з: 
- КНР; 
- Іран; 
- Ломбардія; 
- Білорусь; 
- Португалія; 
- Іспанія; 
- Великобританія; 
- Швеція; 
- РФ; 
- Україна. 
Це не стосується вантажних, 
спеціальних, рятувальних та 
медичних рейсів, а також рейсів з 
метою репатріації. 
Австрійці та іноземці, які мають візу 
або дозвіл на проживання в Австрії, 
повинні після прильоту пройти 
добровільний 14-денний домашній 
карантин. 
Виняток можливий у випадку 
гарантованого негайного від'їзду. 
Громадянам третіх країн, що не 
мають права на проживання в Австрії, 
заборонено прибувати до Австрії з-за 
меж Шенгенської зони повітряним 
шляхом. 
Виняток становлять співробітники 
дипломатичних місій та міжнародних 
організацій, медичний персонал, 
персонал по догляду за особами 
похилого віку, транзитні пасажири, 
які або мають медичний сертифікат 
(не старший чотирьох днів), або 
готові пройти 14-денний домашній 
карантин. 
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Інші іноземці (наприклад, громадяни 
ЄС без  права проживання в Австрії) 
повинні при в'їзді пред'явити 
медичний сертифікат (не старший 
чотирьох днів) 
щодо негативного результату 
молекулярно-біологічного тесту на 
вірус SARS-CoV-2. Якщо вони не 
можуть пред'явити такого 
сертифікату і їх негайний від'їзд не 
гарантується, вони повинні пройти 
14-денний карантин.  
Це не стосується екіпажів повітряних 
суден. 
З 1 травня 2020 року вступило дію 
розпорядження Федерального 
міністра з питань соціальних питань, 
охорони здоров'я, догляду та захисту 
прав споживачів Австрії, яким 
дозволяється посадка в Австрії 
повітряних суден з країн ризику, 
якими прибувають сезонні 
працівники для сільського та лісового 
господарства Австрії, а також 
працівники сфери охорони здоров’я 
та догляду за хворими та людьми 
похилого віку. 

Наказ 
Федерального 
міністра 
оборони про 
тимчасову 
відстрочку 
звільнення 
призовників з 
військової 
служби.  
Номер 
нормативно-
правового акту 
– 101 Наказ від 
18 березня 
2020 року 
 
 
Розпорядженн
я 
Федерального 
міністра 
Республіки 
Австрія з 
соціальних 
питань, 
охорони 
здоров'я, 
догляду та 
захисту прав 
споживачів 
щодо зміни 
положення про 
заходи щодо 
в'їзду із зони 
ризику SARS-
CoV-2. Номер 
нормативно-
правового акта 
– 89 
Положення 
 



 
 
 

Азербай
джан 

30.01.2020 КМ АР затвердив "План 
дій щодо протидії поширенню нового 
коронавірусу в Азербайджані". 
27.02.2020 КМ АР ухвалив рішення 
про створення Оперативного штабу 
Кабінету Міністрів АР у складі 
керівних осіб відповідних ЦОВВ. 
28.02.2020 у всіх адміністративних 
територіальних   центрах  
створені експертні групи у складі 
галузевих фахівців у областях країни. 
28.02.2020 запроваджена гаряча лінія 
Оперативного штабу КМ АР 
+994124924161 
+994124927554 
+994125050330 
+994125051333 
До 07.06.2020 здійснювався 
поетапний режим  пом'якшення 
карантинних обмежень.  
29.05.2020 Оперативний штаб при 
КМ АР погодив з Президентом АР 
Рішення щодо подовження терміну дії 
режиму карантину до 15.06.2020. 
Масові порушення населенням 
діючих правил карантинного режиму 
у період його пом’якшення та різке 
зростання кількості заражених 
протягом останнього тижня 
спонукали ухвалення Оперативним 
штабом при КМ АР рішення від 
04.06.2020 щодо додаткових заходів 
впливу протягом 06-30.06.2020. 
Запроваджений 04.06.2020 режим 
додаткового впливу діятиме протягом 
двох місяців.  Додаткові заходи 
передусім стосуються територій міст 
Баку, Сумгаїту, Гянджі, Ленкорань, 

Механізм - 
Відповідні 
рішення 
ухвалюються 
за 
результатами 
узагальнених 
висновків усіх 
профільних і 
галузевих 
робочих груп з 
урахуванням 
їхніх 
підрозділів у 
регіонах АР з 
подальшим 
представлення
м проєктів 
рішень на 
розгляд і 
схвалення 
Президентом 
та Урядом АР. 
Оперативний 
штаб при 
Кабінеті 
Міністрів АР 
координує весь 
спектр 
внутрішньодер
жавних заходів 
і міжнародної 
взаємодії з 
метою 
протидії 
поширенню 
коронавірусу в 
АР. 

Усі прибулі до 
Азербайджану, 
проходять 
обов’язковий 
медичний огляд і 
уразі підозри на 
зараження 
перебувають у 
медичних закладах 
установах, визначених 
Урядом АР, до 14 
днів. 
Ефективність вжитих 
Урядом АР заходів 
задовільна. 
Президент АР досить 
критично оцінює 
діяльність Уряду АР з 
протидії пандемії. 
Оскільки, значна 
частина громадян 
Азербайджану, за 
оцінками Глави АР, 
не належним чином 
ставиться до вимог 
антикоронавірусних 
заходів.  
Правоохоронні та 
фіскальні органи 
влади здійснюють 
перевірки дотримання 
громадянами та 
іноземцями всіх 
необхідних інструкцій 
та заборон, за 
порушення яких 
передбачені 
адміністративні 

Згідно з Рішенням 
Президента АР від 
19.03.2020 Про 
заходи, спрямовані на 
зниження негативного 
впливу пандемії 
коронавірусу та 
викликаної нею 
нестабільність на 
світових енергетичних 
і фондових ринках на 
економіку АР. 
постановлено: 
Для фінансування 
заходів щодо 
зниження негативного 
впливу пандемії 
коронавірусу та 
викликаних нею 
різких коливань, що 
відбуваються на 
світових енергетичних 
ринках і ринках акцій 
на економіку АР, 
макроекономічну 
стабільність, питання 
зайнятості в країні і 
суб’єктів 
підприємництва 
виділити з державного 
бюджету АР на 2020 
рік  
$588 млн. 
Запроваджені з 
01.04.2020 Урядом АР 
Програма прямої 
фінансової підтримки 
для виплати 

10.03.2020 зазначені 
питання розглядалися на 
розширеному засіданні 
КМ АР за участю членів 
міністрів, помічника 
Президента АР, Голови 
Центробанку, керівництва 
Державного нафтового 
фонду. Обговорили 
прогнози подальшого 
розвитку ситуації, 
викликаної розбіжностями 
між провідними світовими 
експортерами нафти, а 
також можливі сценарії 
впливу падіння цін на 
платіжний баланс АР, у 
тому числі з урахуванням 
зростаючого тиску на 
світову економіку корона 
вірусної інфекції. 
За найбільш негативного 
сценарію Уряд АР 
задекларував готовність 
реалізувати комплексний 
пакет монетарних і 
адміністративних заходів з 
метою стабілізації 
економіки. 
За оцінками Уряду АР, 
спад ВВП АР в січні-
травні 2020 склав 1,7%. 
Водночас, зростання 
виробництва відбулося в 
нафтовому секторі склало 
14% і АПК - 3,6%. 
Інфляція 3%. 
Середньомісячна зарплата 

Уряд АР декларує 
послідовність і  
неухильність 
забезпечення 
торговельних 
режимів 
відповідно до 
чинних 
міжнародних 
договорів, а також 
доступу 
імпортованих 
товарів до 
азербайджанського 
ринку та їх 
транзиту до 
суміжних країн. 
 
Азербайджанська 
економіка в 
середньому на 
40%-60% 
забезпечує свої 
власні потреби в 
стратегічно 
важливій 
продовольчій 
сировині та 
продуктах 
харчування. 
Україна у цьому 
контексти є одним 
із ключових 
партнерів АР. 
 
АР відіграє 
ключову роль у 
системі 



джалилабад, і Абшеронського району. 
Зокрема, кожної суботи та неділі 
припиняється надання об’єктів сфери 
послуг та торгівлі, а також рух 
громадського та приватного 
транспорту. У зазначених регіонах у 
вихідні дні одночасно забороняється 
вихід громадян з місць помешкання. 
Оперативний штаб КМ АР до кінця 
червня 2020 проводитиме 
щотижневий моніторинг, за 
результатами якого визначатиметься 
відповідний режим діяльності 
державних органів влади, 
функціонування бізнесових 
організацій та життєдіяльність 
громадян країни. 
18.06.2020 Оперативний штаб КМ АР 
ухвалив рішення щодо запровадження 
особливого карантинного режиму на 
період 21 червня – 5 липня 2020 в 
м.Баку, м.Сумгаїт, м.Гянджа, 
м.Джалилабад і в Апшеронському 
районі. 
У зазначених містах і районах АР 
Повертається система SMS-дозволів і 
перепусток на роботу. 
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ: 
робота торгових центрів, ресторанів і 
кафе, салонів краси та перукарень; 
діяльність театрів; спортивні ігри на 
відкритому повітрі. 
Працівників державних і приватних 
структур розділять на три групи - 
вони будуть виходити на роботу в 
різний час. 
Випускні і вступні іспити, 
заплановані на ці два тижні, 
переносяться на пізніший термін; 
відвідування пляжів. 
ДОЗВОЛЕНО:  
Функціонування Метро (в 

З 3.03.2020 в 
країні 
продовжує 
діяти 
профілактични
й режим: 
закриті всі 
освітні 
навчальні та 
дошкільні 
заклади, 
театральні та 
концертні 
заклади, а 
також 
скасовані 
масові святкові 
заходи з 
нагоди 
національних 
свят Новруз-
байрам, 
Рамазан-
байрам. 
Навчально-
екзаменаційни
й процес і 
масові 
соціальні 
заходи 
здійснюються 
в режимі 
інтернет-
трансляцій. 
30.03.2020 
Кабінет 
Міністрів АР 
погодив з 
Президентом 
АР  рішення 
про 
запровадження 

штрафи та 
кримінальна 
відповідальність. 
З 30.03.2020 
продовжує діяти 
індивідуальний графік 
роботи персоналу 
державних органів 
влади (в т.ч. 
дистанційна форма 
роботи). 
18.05.2020 скасовано 
спеціальний режим 
використання 
службового та 
приватного 
автотранспорту.  
За інформацією МВС 
АР, протягом  01.04.-
11.06.2020 
застосовувалася 
норма 
відповідальності за 
порушення 
спеціального режиму 
використання 
автотранспорту. 
Загалом було 
притягнуто до 
відповідальності 
54673 осіб з числа  
учасників дорожнього 
руху. 
З 06.06.2020 стосовно 
порушників режиму 
використання 
автотранспорту 
відновлено 
застосовування 
адміністративної 
відповідальністі за 
статтею 211 

заробітної плати усім 
найманим 
працівникам і 
Програма фінансової 
підтримки 292 тис. 
суб’єктів приватного 
мікробізнесу та 
приватних 
підприємців, які 
зайняті у сферах, що 
постраждали від 
пандемії 
передбачають:  
- збереження робочих 

місць; 
- щомісячна виплата 

заробітної плати для 
найманих 
працівників; 

- забезпечення 
фінансової 
підтримки 
механізму 
іпотечних і 
загальних 
кредитних гарантій; 

- підтримка системи 
комунальних витрат 
населення; 

- цільова підтримка 
державних 
підприємств, що 
спеціалізуються на 
пасажирських 
перевезеннях. 

03.04.2020 в АР  
стартували одноразові 
виплати в розмірі 
$112 для безробітних, 
малозабезпечених 
осіб, які втратили 
роботу після введення 

в цілому по країні 
становила $430. 
Згідно з бюджетним 
планом АР на 2020 
зростання ВВП 
заплановано на рівні 3%. 
Уряд АР до кінця червня 
2020  опублікує новий 
прогноз щодо планових 
рівнів ВВП з урахуванням 
пандемії коронавірусу. 
Водночас, за оцінками 
міжнародних 
моніторингових агентств, 
з причини коронавірусу 
економіка АР ввійде в 
режим рецесії. Однак, у 
2021, зростання ВВП АР 
очікується 2%. 
Попередній аналіз витрат 
державного бюджету, в 
тому числі всі соціальні 
проекти і зобов’язання, які 
були прийняті на 2020, 
реалізуються за штатним 
графіком у повному 
обсязі, і наразі немає 
підстав здійснювати 
відстрочку поточних 
соціальних проектів. 
Поряд з цим споживчий 
ринок АР строго 
контролюється. Уряд АР і 
надалі вживатиме 
жорстких заходів проти 
штучного зростання цін і 
необґрунтованого 
збільшення дефіциту 
споживчих товарів. 
Станом на 11.06.2020 курс 
національної валюти АР 
(манат) по відношенню до 

транспортно-
транзитних 
комунікацій на 
Південному 
Кавказі, де 
перетинаються 
найважливіші 
торговельні та 
енергетичні 
коридори в 
Євразії. 
 
Запроваджене 
Урядом АР з 
13.03.2020 
закриття 
державного 
кордону для 
сполучень всіх 
видів 
пасажирського 
транспорту діє до 
30.06.2020.  
Вантажні 
перевезення 
продовжують 
здійснюватися в 
режимі 
транзитного 
коридору 
територією АР для 
всіх видів 
транспорту. 
На всіх 
прикордонно-
пропускних 
пунктах АР, у тому 
числі в аеропортах, 
представники 
азербайджанських 
профільних ЦОВВ 
проводять заходи з 



звичайному режимі; 
доступ до парків і бульварів; 
вихід людей назовні житла старше 65 
років. 

дії особливого 
(посиленого) 
режиму 
карантину для 
всіх громадян 
АР та  
іноземців, які 
перебувають 
на території 
країни. 
30.05.2020 
Державний 
екзаменаційни
й центр у 
рамках 
пом’якшення 
особливого 
режиму 
карантину 
планує 
розпочати 
екзаменаційне 
тестування  
для 
випускників 
загальноосвітн
іх шкіл, який 
триватиме до 5 
вересня 2020. 
09.06.2020 
згідно з 
рішенням 
Оперативного 
штабу при КМ 
АР в 
Азербайджані 
продовжено 
заборону на 
здійснення 
міжнародних 
пасажирських 
перевезень до 

Адміністративного 
Кодексу АР. Сума 
відповідних штрафів 
становить від $118 до 
$1764. 
З 06.06.2020 
працівники сфер, 
діяльність яких 
дозволена, можуть 
пересуватися на 
приватному та 
службовому 
транспорті після 
включення даних про 
них роботодавцями на 
портал icaze.e-gov.az з 
використанням 
електронного підпису. 
У той же час 
діяльність 
підприємств і установ 
державного значення, 
а також безперервна 
виробнича діяльність 
організацій 
приватного сектору 
забезпечується 
обмеженим числом 
співробітників. 
З 05.06.2020 для 
державних органів і 
структур на території 
міст Баку, Сумгаїта, 
Гянджі, Ленкорань, 
Джалилабад й 
Абшеронського 
району встановлено 
скорочений режим 
роботи з 10:00 до 
14:00. 
Протягом 15.03-
18.06.2020 159 

в країні особливого 
карантинного режиму. 
Протягом квітня-
травня 2020  з 
резервного фонду 
Президента АР 
виділено майже $59 
млн. на придбання 
медичного 
обладнання та ЗІЗ, в 
резерві залишається 
$88,2 млн. 
600 тис. чол. з числа 
безробітних, 
неформально 
зайнятих і 
малозабезпечених 
категорії осіб 
щомісячно отримують 
від держави 
матеріальну допомогу 
в сумі $118. 
Одночасно держава 
сплачує значну 
частину заробітної 
плати 690 
працівникам 
приватного сектору, 
який найбільше 
постраждав від 
пандемії. У повному 
обсязі виплачується 
заробітна плата (900 
тис. чол.), які 
працюють у 
державному секторі. 
У цілому фінансові 
резерви для 
соціальних виплат 
складають $ 2 млрд. 

світових валют не 
змінився, зокрема, $1=1,7 
манат. 

контролю та 
профілактики. 
Водії 
автотранспорту, 
екіпажі літаків, 
потягів, морських 
суден та їхні 
пасажири, які 
прибувають до АР, 
проходять 
ретельну 
перевірку. 
Станом на 
18.06.2020 в АР 
відсутні 
обмеження на 
сухопутні 
транзитні вантажні 
перевезення із 
сусідніми 
країнами. 
Уповноважені 
представники 
ЦОВВ АР 
(митних, 
транспортних і 
безпекових 
відомств), які 
входять до 
Оперативного 
штабу при КМ АР, 
здійснюють 
постійний 
моніторинг і 
вживають 
додаткових 
адміністративних 
заходів у взаємодії 
з колегами країн-
партнерів з метою 
забезпечення 
міжнародних 



01.07.2020, 
окрім 
чартерних 
рейсів. 
Згідно з 
інформацією, 
отриманою в 
робочому 
порядку від 
керівництва 
Департаменту 
транспортної 
політики 
Мінтрансзв’яз
ку і високих 
технологій АР, 
за 
оптимістичним 
сценарієм, 
міжнародні 
авіаперевезенн
я в АР можуть 
бути поновлені 
з 01.08.2020, за 
негативним 
сценарієм – з 
01.09.2020. 

евакуаційними 
авіарейсами до 
Азербайджану було 
повернуто 14350 
громадян АР. 
4 тис. громадян АР в 
стані очікування на 
повернення на 
Батьківщину. 
11.06.2020 США 
надали технічну 
допомогу 
Азербайджану - 
обладнання для 
боротьби з COVID-19 
і посилення контролю 
в системі 
продовольчої безпеки 
АР. 

транспортних 
вантажних 
перевезень. 
У плані цієї роботи 
відзначається 
оперативний і 
якісний рівень 
роботи профільних 
відомств 
Туреччини, Грузії, 
Казахстану, 
Туркменістану, 
Узбекистану, РФ, 
Ірану та країн ЄС. 
Водночас, 
висловлюється 
необхідність 
посилення 
безпосередньої 
взаємодії з 
українськими 
колегами, які 
займають пасивну 
позицію. Це, 
передусім, 
стосується митних 
і транспортних 
відомств і 
організацій 
України. 
Зокрема, існує 
необхідність 
посилення прямих 
зав’язків і робочих 
контактів між 
уповноваженими 
представниками  
ЦОВВ і галузевих 
організацій 
України й АР з 
метою надання 
адміністративного 



оперативного 
супроводу для 
вирішення 
робочих і 
проблемних 
питань 
українських 
компаній-
автоперевізників,  
які виникають під 
час оформлення 
транзитних 
документів  для 
зовнішньоекономі
чних операцій. 
ВАЖЛИВО, за 
оцінками 
Посольства 
України в АР, 
Асоціація 
міжнародних 
автомобільних 
перевезень 
України (АсМАП) 
має в 
обов’язковому 
порядкуузгоджува
ти свою роботу з 
підтримки 
українських 
автоперевізників з 
профільним 
Міністерством 
інфраструктури 
України. 

Ангола Президентським указом № 142/20 від 
25.05.2020 р. запроваджено з 26 
травня ц.р. на всій території Анголи  
стан стихійного лиха, який є 
продовженням надзвичайного стану, 
який діяв з 25 березня по 25 травня 

Стан 
стихійного 
лиха 
запроваджений 
з 00:00 годин 
26 травня 2020 

Ефективність 
виконання заходів 
висока. 
Інтенсивність 
примусу висока.  
Громадські установи 

Відсутні Економіка Анголи значно 
залежить від ціни на 
нафту, оскільки 90% 
валютних надходжень 
становить експорт 
нафтової продукції. 

Станом на 
18.06.2020 р. 
введення стану 
стихійного лиха на 
всій території 
Анголи, а також 



2020 р. 
 
Прийнятий міністерствами 
внутрішніх справ, транспорту, 
охорони здоров’я і культури, туризму 
і охорони навколишнього середовища 
Анголи Спільний міністерський указ 
№ 180/20 від 12.06.2020 р. регулює 
питання повернення в Анголу 
громадян Анголи та здійснення 
подорожей іноземцями до 
відповідних країн. Подорожі 
авіаційним сполученням пасажирів із-
за кордону і за кордон з Луанди 
здійснюються починаючи з 30 червня 
2020 р. Обмежувальні заходи у 
вигляді карантину на 14 днів для всіх 
пасажирів, які повертаються в Анголу, 
а також здіснення тесту на 
молекулярній основі RT-PCR, SARS-
COV-2 за вісім (8) днів до дати 
поїздки   є обовязковою умовою.  
 

р., який може 
бути 
продовжений у 
випадку 
виявлення 
ризику 
масовго 
поширення 
вірусу SARS-
COV-2 і 
пандемії  
COVID-19. 
Стан 
стихійного 
лиха введений 
президентськи
м указом. 

У 
рамках 
оголошеного 
25 травня ц.р. 
на всій 
території 
Анголи стану 
стихійного 
лиха, яким 
запроваджено 
санітарний 
карантин 
провінції 
Луанда з 26 
травня 2020 р. 
по 9 червня 
2020 р. (ст. 9), 
у зв’язку з 
високим 
ризиком 
розповсюджен
ня COVID-19, 
Спільним 
виконавчим 
декретом 

працюють з 8 до 15 
години із залученням 
50% працівників (з 26 
травня ц.р.), 75% 
працівників (з 8 
червня ц.р.), 100% 
працівників (з 29 
червня ц.р.). 
У провінції Луанда 
громадські установи 
працюють з 8 до 15 
години із залученням 
50% працівників (з 26 
травня ц.р.), 75% 
працівників (з 29 
червня ц.р.), 100% 
працівників (з 13 
липня ц.р.). 
Динаміка 
захворюваності 
низька: 155 
інфекованих, 7 
летальні.  

Всім 
громадянам 
рекомендується 
знаходитися дома і 
покидати домівки 
лише у виключних 
випадках, зокрема для 
придбання харчових 
та фармацевтичних 
продуктів, відвідання 
лікарень тощо. В’їзд і 
виїзд з Луанди 
дозволяється лише 
медичному персоналу, 
а також 
представниками ЗС та 
безпеки. 

 

Падіння ціни на нафту на 
початку 2020 р. суттєво 
вплинуло на економіку 
країни. У 2020 р. 
передбачається падіння 
економіки Анголи на 
1,4%. 

запровадження 
карантину 
провінції Луанда 
продовжує 
негативно 
впливати на 
загальну 
економічну 
ситуацію в Анголі.  



продовжено 
санітарний 
карантин 
провінції 
Луанда до 
23:59 годин 24 
червня 2020 р. 

 
Багамсь
кі 
острови 

Перший зареєстрований випадок 
захворювання на COVID19 – 13 
березня.  
Вжиті заходи: надзвичайний стан, 
комендантська година, жорсткі 
обмеження на пересування, в тому 
числі на здійснення закупівлі 
продовольчих товарів, закриття 
установ та підприємств, карантинні 
заходи, пересування тільки за 
дійсними посвідченнями особи. 
Станом на 16 червня зафіксовано 104 
підтверджених випадків зараження, 
72 особи одужали, 11 – летальних 
випадків. 
 

17 березня 
Генерал-
губернатор 
оголосив 
надзвичайний 
стан, який 
надав 
додаткові 
повноваження 
Уряду.  
У рамках 
поетапного 
відкриття 
країни з 8 
червня острови 
відкриті для 
регулярних 
внутрішніх 
комерційних 
рейсів, а також 
для внутрішніх 
некомерційних 
суден та яхт. 
Відновлення 
регулярних 
комерційних 
внутрішніх 
подорожей є 
частиною 
більш 
широкого 
відкриття 
економіки та 

З огляду на низький 
рівень поширеності 
COVID19, 
запроваджені заходи 
підтвердили свою 
ефективність.  
За порушення 
карантину 
встановлено штраф в 
сумі 20 тис. місцевих 
доларів або 5 років 
ув’язнення.  

Запроваджено низку 
соціальних та 
економічних програм 
для допомоги 
найбільш уразливому 
населенню, малому та 
середньому бізнесу, а 
також лікарям, які 
перебувають на 
передовій боротьби з 
пандемією.  
У травні Національна 
страхова рада 
виплатила близько 
26,7 мільйонів доларів 
допомоги по 
безробіттю приблизно 
26 000 заявникам. 
Крім того, було 
сплачено 6,2 
мільйонів доларів на 
виплати приблизно 
6100 отримувачам 
урядової ініціативи 
щодо допомоги по 
безробіттю для 
самозайнятих осіб, 
яких постраждали від 
COVID-19. 
Уряд схвалив 5,7 
мільйона доларів 
податкової пільги, яка 
спрямовується 

COVID19 завдав 
нищівного удару по 
економіці країни, 58% 
ВВП якої становить 
туризм, більше 90% 
товарів та продуктів 
харчування – імпорт, 
втрачено більше 10 тис. 
робочих місць. 
У цьому зв’язку 
розроблено терміновий 
план з виробництва 
продовольчих товарів. 
Крім того, Уряд створив 
платформу для збору 
пропозицій та порад не 
пов’язаних з охороною 
здоров’я щодо подолання 
наслідків COVID-19 та 
відновлення економіки. 
У розпал боротьби з 
COVID-19 Уряд розпочав 
здійснювати кроки з 
підготовки до сезону 
ураганів (в минулому році 
урагани завдали збитків на 
більше 3 мдрд. місцевих 
доларів). 
З 1 червня в Парламенті 
проходять  
обговорення бюджету, які 
триватимуть протягом 
місяця. 

Закриття кордонів, 
переорієнтування 
економіки на 
внутрішні 
потужності 
можуть обмежити 
доступ до ринку 
країни, в той час 
як попит на товари 
у зв’язку з панікою 
навколо 
поширення 
COVID19 тільки 
зростатиме. 
Більшість 
інфраструктури 
Багам, 
орієнтованої на 
сприяння 
міжнародному 
бізнесу (19 
міжнародних 
аеропортів, 16 
аеропортів для 
місцевих рейсів і  
морських портів ) 
залишаються 
закритими.  



підготовки до 
сезону 
ураганів. 
Всі аеропорти 
та морські 
порти 
залишаються 
закритими для 
вхідних 
регіональних 
та 
міжнародних 
рейсів (як 
комерційних, 
так і 
приватних) та 
морських 
суден до 22 
липня 2020 
року. 

безпосередньо на 
підтримку витрат на 
оплату заробітної 
плати для працівників 
у 76 великих 
роботодавців. Центр 
розвитку малого 
бізнесу схвалив 19,4 
млн. доларів для 
фінансування 283 
малих підприємств, 
які скористалися 
програмою 
безперервного 
субсидування бізнесу. 

Очікується, що нові та 
переглянуті програми 
Уряду, а також його 
ініціативи будуть озвучені 
під час цих дебатів. 

    17.06.2020 р. у декількох 
ЗМІ одночасно поширено 
інформацію, що уряд 
Білорусі розміщує 
євробонди на 1,25 млрд. 
дол. США з орієнтовною 
доходністю 6,625-6,875%. 
Об'єм випусків – 500млн. 
дол. США терміном  на 5 
років і 750 млн. дол. США 
на 10 років. 
Організаторами 
розміщення є Citi, Societe 
Generale, Raiffeisen Bank і 
"Ренесанс Капітал". 

 Білорусь 

    За даними Асоціації 
білоруських банків, у 
березні-травні 2020 р. 
банки РБ надали кредитні 
канікули більш ніж 6 тис. 
клієнтів на суму близько 2 

 



млрд. біл. руб. (близько 
840 млн. дол. США). З них 
близько 2,8 тис. - це 
юридичні особи, 3,3 тис. - 
фізичні особи. 

    Колегія Євразійської 
економічної Комісії 
прийняла рішення 
встановити до 31 серпня 
2020 р. особливий режим 
вивезення насіння 
соняшнику з території 
ЄАЕС. Відносно цієї 
продукції діє заборона на 
експорт до 30.06.2020 р. 
Після цього до 31 серпня 
працюватиме дозвільний 
порядок. Встановлення 
особливого режиму 
вивезення насіння 
соняшнику викликане 
підвищеним попитом на 
світовому ринку, 
пов'язаним з формуванням 
запасів багатьма країнами 
для досягнення 
продовольчої безпеки на 
тлі несприятливої 
епідеміологічної ситуації.  

Таке рішення 
посилить 
конкуренцію для 
аналогічної 
української 
продукції на 
зовнішніх ринках. 

    Прес-служба білоруського 
президента поінформувала 
про телефонну розмову 
(11.06.2020 р.)  
білоруського лідера з 
головою КНР Сі Цзиньпін, 
який, як зазначається, 
повідомив про готовність 
надати підтримку 
білоруському експорту 
продуктів харчування 
(молочної продукції, 

 



яловичини і курячого 
м'яса) до КНР та 
запропонував Білорусі 
представити свою заявку у 
відповідні органи КНР, 
пообіцявши, що вона буде 
розглянута в найкоротші 
терміни. 

    На початку червня ц.р. на 
сайті Євразійської 
економічної комісії було 
оприлюднено Рішення 
№71 від 02.06.2020 р. 
«Про внесення змін до 
розділу І.І переліку 
товарів відносно яких 
встановлено заборону на 
ввезення на митну 
територію Євразійського 
економічного союзу та 
(або) вивозу з митної 
території Євразійського 
економічного союзу». З 
рішення ЄАЕК, яке набуло 
чинності з 13 червня ц.р., 
стає відомо, що соя 
виключена зі списку 
продукції, експорт якої з 
ЄАЕС був заборонений на 
термін з 12 квітня по 30 
червня у зв'язку з 
поширенням 
коронавірусної інфекції.  
З текстом документу 
можна ознайомитися за 
посиланням - 
https://docs.eaeunion.org/do
cs/ru-
ru/01426055/err_03062020_
71 

Таке рішення 
посилить 
конкуренцію для 
аналогічної 
української 
продукції на 
зовнішніх ринках. 

    Державний концерн  



"Бєлнєфтєхім" встановив 
тимчасовий порядок 
видачі підтверджень на 
вивезення нетканих 
матеріалів з митної 
території Євразійського 
економічного союзу 
(ЄАЕС) у період з 13 
червня до 30 вересня 2020 
р. У вказаний період часу 
вивезення з митної 
території ЄАЕС товарів 
(нетканих матеріалів), що 
класифікуються за кодами 
5603 11 900 0, 5603 12 100 
0, 5603 12 900 0 ТН ЗЕД 
ЄАЕС, буде можливим 
лише за наявності 
підтвердження 
відповідного 
уповноваженого органу 
(організації) держави-
члена ЄАЕС. 

    Новопризначений 
Прем’єр-міністр РБ 
Р.Головченко 12.06.2020р. 
заявив, що держава 
зробить точкову 
підтримку підприємствам, 
постраждалим через 
пандемію COVID-19, але 
підтримка буде жорстко 
пов'язана з зобов'язаннями 
підприємств з виконання 
своїх бізнес-планів.  

 

    Радою міністрів РБ 
збільшено ліміт 
директивного 
кредитування в 2020 р. на 
200 млн. біл. руб. до 1,26 
млрд. біл. руб. Відповідну 

 



постанову уряду від 
08.06.2020 р. №332 
офіційно опубліковано 
11.06.2020 р. Спочатку 
такий ліміт на 2020 р. був 
затверджений у розмірі 
740 млн. біл. руб. Пізніше 
додатково виділялося 120 
млн. біл. руб. Мета – 
підтримка державних 
підприємств, які 
опиняються у скрутному 
становищі.   

    11.06.2020 р. з 
урахуванням 
епідеміологічної ситуації, 
що складається, та заходів, 
які вживаються в інших 
країнах, в РБ було 
актуалізовано Перелік 
країн, в яких реєструються 
випадки інфекції COVID-
19 (перелік затверджено 
постановою Ради міністрів 
РБ від 25.03.2020 р. № 
171) шляхом виключення з 
нього КНР та 36 
європейських країн. 
Україна не увійшла до 
списку вилучених країн. 
На практиці це 
означатиме, що після 
повернення з цих країн, 
громадянам Білорусі не 
потрібно буде перебувати 
на самоізоляції протягом 
14 діб з дня прибуття до 
РБ. До списку 
«вилучених» країн 
увійшли Албанія, 
Чорногорія і Туреччина – 

Потенційні 
туристи з РБ, які 
могли приїхати на 
відпочинок на 
узбережжя 
Чорного та 
Азовського морів 
цього року, 
можуть віддати 
перевагу іншим 
країнам.  



популярні серед білорусів 
курорти. Такий підхід 
сприятиме покращенню 
ситуації у туристичній 
галузі РБ, яка вважається 
найбільш постраждалою в 
результаті пандемії.  
Також МОЗ РБ розширило 
до 9 кількість установ, де 
можна провести платне 
тестування на COVID - 19 
і отримати довідку. 

Білорусь на випадок другої хвилі 
епідемії COVID-19 нарощує 
потужності ПЦР-лабораторій, 
створює запаси засобів 
індивідуального захисту і модернізує 
лікарні, - про це повідомив 11.06.2020 
р. міністр охорони здоров'я РБ 
В.Каранік. За його словами, на 
сьогодні в РБ здійснюється майже 20 
тис. досліджень на добу, проводиться 
робота з модернізації і 
переоснащення лабораторій, щоб, у 
разі потреби, робити у декілька разів 
більше досліджень. 

     

Міністерство праці РБ разом з 
Департаментом державної інспекції 
праці 11 червня відкрили гарячу 
лінію, на яку можуть звернутися 
громадяни з приводу незаконного 
звільнення. 

     

Міністерство антимонопольного 
регулювання і торгівлі РБ (МАРТ) у 
червні розробило онлайн-анкету для 
надсилання громадянами скарг, у разі 
якщо в магазинах або об'єктах 
громадського харчування немає 
антисептика, співробітники 
працюють без масок, і т.д. Всього у 
списку 11 порушень, за які можна 

     



надсилати скарги на адресу МАРТ.  
При заповненні анкети необхідно 
вказувати ім'я і прізвище заявника. 
З 15 червня у МАРТ також почала 
працювати телефонна лінія, на яку 
можна повідомити про організації, які 
не дотримуються рекомендацій з 
мінімізації ризику поширення 
COVID-19. За порушення санітарно-
епідеміологічних, гігієнічних вимог 
передбачена адміністративна 
відповідальність - накладення 
штрафу: для індивідуального 
підприємця -  до 5400 рублів  
(близько 2270 дол. США), на 
юридичну особу - до 13 500 рублів 
(близько 5680 дол. США) 
Глава Представництва Світового 
банку в РБ А.Кремер 16.06.2020 р. 
закликав владу країни виконувати 
рекомендації ВООЗ з 
дистанціювання. Він запропонував 
скоротити кількість переміщень 
населення і відкласти масові заходи, 
скоротити фізичну присутність на 
робочих місцях і в навчальних 
закладах. 

     

Бразилія  
Запровадження стану «суспільного 
лиха» в країні 
 
 
Закриття усіх закладів масового 
скупчення осіб. 
 В різних штатах та муніципалітетах 
почалося послаблення карантинних 
заходів та відкриття магазинів та 
торговельних центрів, парків тощо. 
 
 
 

 
Президент, до 
31.12.20 
 
 
 
Губернатори 
штатів, термін 
дії заходу 
залежить від 
Уряду штату.  
 
 
 

 
Середня 
 
 
 
 
Висока 
 
 
 
 
 
 
 

- виплата пенсіонерам 
двох частин 13-ї 
пенсії раніше строку у 
квітні та травні ц.р.;  
- надання можливості 
отримання ресурсів 
Гарантійного фонду 
праці (FGTS) у розмірі 
1045 реалів (200 
дол.США) на 
працівника, 
починаючи з 
15.06.2020 до 
31.12.2020. 

- виділення додаткової 
допомоги Уряду для 
штатів та муніципалітетів 
на загальну суму до 60,15 
млрд.реалів (приблизно 12 
млрд.дол.США), зокрема, 
передача надзвичайної 
допомоги до фондів 
штатів та муніципалітетів 
протягом 4 місяців, 
виплата компенсації за 
зменшення надходжень 
від податків протягом 4 
місяців, тимчасове 

- 



 
 
Закриття сухопутних кордонів з 
сусідніми державами 
 
 
Заборона в’їзду іноземцям  
 
 
Обмеження транспортного 
сполучення між штатами.   
 
 
Запровадження “lockdown” в деяких 
містах Бразилії. В деяких містах 
почалося послаблення цих заходів.  
 
 
Створення МОЗ он-лайн платформи, 
де розміщується інформація про 
ліжко-місця та обладнання для 
боротьби з пандемією в країні 
для контролю їхньої наявності у 
кожному штаті.   
 
 
Спрощено процедуру реєстрації 
лікарських препаратів в умовах  
пандемії 
 
 
Спрощені вимоги до виробництва 
хірургічних масок та комплектуючих 
до них 
Маски, які очікують на тестування, 
можуть використовуватися 
фахівцями, які підтримують службу 
охорони здоров'я (наприклад, 
персонал з прийому та охорони). 
 
Міністерство економіки запрошує 
компанії старт-апи для представлення 

 
 
 
 
 
 
 
 
Уряд, з 
19.03.20  
 
 
Уряд, з 
30.03.20  
 
 
Губернатори 
штатів, з 
21.03.20 
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Починаючи з 
30.04.20, 
губернатори 
штатів та мери 
міст 
 
 
 
 
 
Уряд (МОЗ 
Бразилії) 
З 02.04.2020      
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висока 
 
 
 
 
Висока 
 
 
 
Середня 
 
 
 
 
 
Висока 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Висока 
 
 
 
 
Станом на 16.06.20 в 
Бразилії 
зареєстровано 923189 

- виплата раніше 
строку мінімальної 
зарплати (1045 реалів) 
тим, хто подав 
прохання на 
отримання соціальної 
допомоги у зв’язку із 
хворобою;  
- збільшення кількості 
отримувачів 
соціальних виплат за 
програмою для 
малозабезпечених 
сімей «Сімейний 
кошик» приблизно на 
1,2 млн.осіб; 
- відтермінування  на 
90 днів сплати 
соціальних податків 
до Програми 
соціальної інтеграції 
(PIS) та Програми 
формування 
спадщини державного 
службовця (PASEP), 
для фінансування 
соціального захисту 
(COFINS) та внеску до 
Пенсійного фонду за 
квітень та травень ц.р. 
на серпень та жовтень 
ц.р.,  
- зниження до 0 
податку на фінансові 
операції на кредити 
(0,38%+0,0082% для 
фізичних осіб та 
0,0041% для 
юридичних осіб за 
кожен день 
прострочення 
кредиту).  

припинення стягнень 
боргів, надання допомоги 
на соціальні виплати, 
виділення додаткових 
кредитів тощо  
 
- з 1 квітня ц.р. спрощення 
оформлення  імпорту 
рослинної продукції та 
субпродуктів  з них (49 
найменувань) через 
Єдиний портал зовнішньої 
торгівлі 
(www.siscomex.gov.br).  
 
- тимчасове зниження до 0 
імпортних тарифів на 509 
продуктів медичного 
призначення для 
покращення їхнього 
постачання на внутрішній 
ринок.   
 
- заборона експорту 
медичної продукції, 
включаючи гумові 
рукавички, захисні 
окуляри та маски, апарати 
штучної вентиляції 
легенів, лікарняні ліжка, 
монітори для медичного 
обладнання, яка 
використовується для 
боротьби з пандемією 
корона вірусу. 
- тимчасова відміна 
податку на промислову 
продукцію (2-15%)  при 
імпорті деякої медичної 
продукції. 
 
- при імпортному 



своїх інновацій для боротьби з 
пандемією, створення платформи для 
реєстрації таких старт-апів 
(https://www.inovativabrasil.com.br/cor
onavirus/) 
 
Виділення додаткових ресурсів 
Міністерству науки, технологій, 
інновацій та комунікацій для 
розробки вакцини проти нового 
коронавірусу, а також Міністерству 
охорони здоров’я для боротьби з 
пандемією. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Уряд, з 
02.04.2020     
 
 
 
Уряд, з 
02.04.2020   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

інфікованих COVID-
19 та 45421 летальних 
випадків.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- спрощення умов для 
перенесення сплати 
кредиту та отримання 
кредиту. 
- програма із захисту 
зайнятості, якою 
дозволяється 
тимчасове зменшення 
зарплати працівникам 
на 25%, 50%, 70% або 
припинення контракту 
до 90 днів, з 
частковою 
компенсацією урядом 
втрати доходу 
працівниками. Цю 
програму у було 
подовжено до кінця 
року; 
- відкладено подання 
податкової декларації 
фізичними особами з 
30 квітня до 30 
червня; 
- виділення протягом 
трьох місяців 
щомісячної допомоги 
у розмірі 600 реалів 
(приблизно 110 
дол.США) для осіб з 
низьким рівнем 
доходу, зокрема 
неформальних 
працівників, 
приватних 
підприємців, 
безробітних, 
отримувачів  
соціальної допомоги 
для малозабезпечених 
«Сімейний кошик» та 
мікропідприємців (має 

оформленні надання 
пріоритету продукції, яка 
використовується для 
боротьби з пандемією. 
- з 29.05.2020 спрощення 
імпорту медикаментів, 
матеріалів та обладнання 
для боротьби з пандемією 
у вигляді скорочення часу 
до 72 годин для надання 
дозволу на імпорт цієї 
продукції.  
 
За прогнозами Світового 
банку, у 2020 р. ВВП 
Бразилії знизиться на 8%.  
За прогнозами 
Міністерства економіки, у 
2020 р. ВВП знизиться на 
4,7%, дефіцит бюджету 
збільшиться в 4 рази 
540,533 млрд.дол.США 
(приблизно 100 
млрд.дол.США), а  
 державний борг - до 90% 
ВВП.  



охопити приблизно 70 
млн.осіб. станом на 
початок травня 
близько 50 млн.осіб 
вже отримали перші 
виплати за 
програмою). 
Розглядається питання 
продовження виплати 
цієї допомоги.  
- виділення кредитної 
лінії для виплати 
зарплати працівникам 
малих та середніх 
підприємств з 
щорічним обігом від 
360 000 реалів 
(приблизно 70 000 
дол.США) до 10 
млн.реалів (приблизно 
2 млн.дол.США), 
розміром до двох 
мінімальних зарплат в 
місяць, що становить 
2090 реалів 
(приблизно 400 
дол.США); 
- зниження 19 березня 
ц.р. Центральним 
Банком Бразилії (ЦББ) 
облікової ставки з 
4,25% до 3,75% та 6 
травня - до 3%. 
- виділення ЦББ 
додаткового 
кредитування для 
банків на загальну 
суму 2,7 трильйонів 
реалів (504 
млрд.дол.США);  
- виділення ресурсів 
для допомоги 



малозабезпеченим у 
сплаті за послуги 
електроенергії (має 
охопити 9 млн. 
малозабезпечених 
сімей, які споживають 
електроенергію менше 
220 Квт/г в місяць).  
- створення державної 
платформи 
безоплатних 
професійних 
навчальних курсів  
для  населення 
(www.gov.br/TodosPor
Todos/Cursos) 
- надання можливості 
отримання доступних 
кредитів для тих, хто 
отримує пенсію та 
соціальну допомогу з 
причини хвороби, за 
ставкою 2,08% на 
місяць.  
- виділення 
додаткових кредитів 
для секторів 
будівництва, 
сільського 
господарства через 
державний банк 
«Caixa». 
- державний банк 
«Caixa» та 
Бразильська служба 
підтримки мікро та 
малих підприємств 
(SEBRAE) оголосили 
про виділення 
кредитної лінії 
вартістю 7,5 
млрд.реалів 



(приблизно 1,4 
млрд.дол.США) для 
підтримки мікро та 
малих підприємств та 
мікропідприємців за 
зниженою ставкою 
відсотка (до 40%) від 
1,19% до 1,59% 
щомісяця, 
звільненням від 
сплати кредиту та 
відсотків протягом 9-
12 місяців та терміном 
погашення кредиту 
24-36 місяців.  
- виділення окремих 
кредитних ліній для 
підтримки аграрних 
підприємств та 
кооперативів малих 
фермерів за зниженою 
ставкою. 
- виділення 11 травня 
ц.р. пільгових 
кредитів на загальну 
суму 5 млрд.реалів 
(приблизно 900 
млн.дол.США) для 
підтримки 
підприємств 
туристичної галузі.  
- Виділення 3 
млн.реалів (приблизно 
600 тис.дол.США) для 
працівників 
креативної сфери та 
культурних закладів 
(очікує схвалення 
Президентом) 
- Виділення 160 
млн.реалів (приблизно 
32 млн.дол.США) для 



будинків для людей 
похилого віку (очікує 
схвалення 
Президентом). 
- виділення пільгових 
кредитів для малих та 
мікропідприємств в 
рамках Національної 
програми підтримки 
мікро та малих 
підприємств 
(Pronampe), до якої 
залучились державні 
та великі приватні 
банки. Кредит 
передбачає пільговий 
період 8 місяців. без 
сплати відсотків за 
кредитом, які мають 
складати «відсоткова 
ставка (3%) +1,25%» 
річних.  
 
За оцінками 
Міністерства 
економіки загальна 
сума всіх заходів у 
боротьбі проти 
пандемії складає 1,27 
трлн.реалів 
(приблизно 235 
млрд.дол.США), або 
5,8% ВВП 

 

 
 16 березня 2020 р. були опубліковані 

правила соціального дистанціювання,  
18 березня зачинені заклади освіти, 20 
березня запроваджено заборону на 
роботу закладів харчування, сектору 

  З метою мінімізації 
впливу пандемії та 
наслідків 
обмежувальних 
заходів, в період з 11 

Викликана коронавірусом 
криза суттєво позначилася 
на британській економіці.  
У першому кварталі 2020 
р. зафіксовано найглибше 

 



гостинності та розваг, а 23 березня 
запроваджено загальнонаціональний 
карантин. Заборонялось залишати 
місце проживання без суттєвої 
потреби (купівля товарів першої 
необхідності, медичні потреби, 
фізичні вправи раз на день), а також 
збиратись групами понад двох осіб. 
Вихід на роботу дозволявся лише у 
разі неможливості роботи з дому.  

Характер запровадженого карантину 
та жорсткі правила соціального 
дистанціювання фактично позбавили 
бізнес можливості звичного 
функціонування. Як наслідок, 
починаючи з другої половини березня 
2020 р., економіка Великої Британії 
різко пішла на спад. Зачинилась 
більшість малих та середніх 
підприємств, обмежено роботу 
публічного транспорту, суттєво 
скорочено виробництво та ділову 
активність. 

 

по 26 березня 2020 р. 
Урядом Великої 
Британії представлено 
безпрецедентний в 
історії країни 
комплекс заходів, 
спрямований на 
підтримку соціально-
економічної ситуації.  

Розмір фінансової 
підтримки склав біля 
£500 млрд (20% ВВП). 
Заходи підтримки 
передбачали прямі 
грошові виплати, 
компенсації, 
банківські гарантії, 
податкові знижки, 
пільгові кредити та 
інші інструменти, 
спрямовані на 
підтримку 
працівників, 
самозайнятого 
населення, власників 
малого, середнього та 
великого бізнесу. 

Перший пакет 
підтримки (11 березня 
2020 р.) 
Перший пакет 
підтримки, 
представлений в 
рамках проекту 
бюджету на  
2020 фінансовий рік, 
передбачав виділення 
£30 млрд для 
підтримки системи 
охорони здоров’я (£5 

падання економіки з часу 
фінансової кризи 2008 
року. (-2%).  

У березні 2020 р. падіння 
ВВП склало 5,8%, а за 
результатами квітня 
економіка скоротилася на 
рекордні 20,4%. Основою 
причиною рекордного 
падіння став повний 
місяць жорсткого 
карантину.  

7 травня 2020 р. Банк 
Англії оприлюднив 
прогноз, згідно з яким 
Великій Британії загрожує 
найглибша рецесія з 1706 
року. Відповідно до 
розрахунків центрального 
банку, падіння ВВП у 
другому кварталі може 
скласти 25%, у 2020 році – 
до 14%. Також Банк Англії 
очікує збільшення рівня 
безробіття до 9%, що 
вдвічі перевищує 
сьогоднішні показники. 
Водночас, згідно прогнозу, 
економіка відновиться у 
2021 році із зростанням 
15%. 

10 червня 2020 р. 
Організація економічного 
співробітництва та 
розвитку (OECD) заявила, 
що Велика Британія зазнає 
найбільшого спаду серед 
розвинених країн світу, 
прогнозуючи скорочення 
економіки в 2020 р. на 



млрд), ринку праці 
шляхом компенсації 
лікарняних та інших 
соціальних виплат (£7 
млрд), а також 
зниження податкового 
навантаження на 
бізнес (£18 млрд). 

Також було прийнято 
рішення про зміну 
підходів при 
нарахуванні 
лікарняних виплат, 
зокрема встановлення 
виплат у розмір £94.25 
на тиждень протягом 
28 тижнів та 
обрахунку лікарняних 
з 1-го, а не 4-го дня. 
Виплати 
здійснювались 
роботодавцем та 
компенсувались 
урядом. Також 
передбачались 
лікарняні виплати тим 
особам,  
які самоізолювались 
для догляду за 
іншими. 

Другий пакет 
підтримки (17 березня 
2020 р.) 
Другий пакет 
підтримки передбачав 
виділення £330 млрд у 
якості гарантованих 
кредитів та £20 млрд 
для зниження 
податків та виплат 

11,5%. 

Попередні оцінки ринку 
праці за травень 2020 р. 
свідчать про скорочення 
600 тис. робочих місць у 
порівнянні з березнем ц.р., 
а також збільшення на 6 
млн кількості працівників, 
які фінансуються за 
рахунок урядової 
програми вимушених 
відпусток Coronavirus Job 
Retention Scheme. У цей 
період також майже вдвічі 
зменшилась кількість 
вакансій.   

Офіційний рівень 
безробіття за результатами 
квітня 2020 р. залишився 
на попередньому рівні 
3,9%, водночас, за 
прогнозами аналітиків, 
безробіття за результатами 
року складе близько 8-9%, 
а також збільшиться до 11-
12% у 2021 році – 
найвищий рівень з 1984 
року.  

На фоні слабкої 
економічної активності 
рівень інфляції у квітні 
знизився до  
0,9% – найнижчий 
показник із середини 2016 
року. Такий показник є 
суттєво нижчим від 
очікуваного центральних 
банком 2%, а, отже, 
відсоткові ставки можуть 
залишитись на рівні 0,1% 



бізнесом в рамках 
низки програм та 
ініціатив: 

- разові 
готівкові 
гранти на 
суму £10 тис. 
підприємства
м з оціночною 
вартістю від 
£15 до £51 
тис. та £25 
тис. 
підприємства
м з оціночною 
вартістю 
понад  
£51 тис.; 

- прямі кредити 
від Банку 
Англії для 
великого 
бізнесу; 

- тримісячні 
канікули на 
виплату 
іпотеки для 
позичальників
, які зазнали 
втрат у 
зв’язку із 
вірусом; 

- звільнення 
магазинів, 
ресторанів, 
розважальних 
закладів та 
садочків від 
оподаткуванн
я впродовж 
наступних 12 

або будуть встановлені із 
від’ємним значенням.  

Для фінансування 
урядових програм 
підтримки очікується 
збільшення об’ємів 
урядових запозичень, які 
за прогнозами складуть 
15,2% ВВП – найбільший 
показник з часів Другої 
світової війни.   

Станом на червень 2020 р. 
кожен четвертий 
працівник користується 
урядовою програмою 
фінансування вимушеної 
відпустки. Загальна 
кількість отримувачів 
склала 8,7 млн. Схожою 
програмою компенсації 
для самозайнятого 
населення користується 
2,6 млн британців.  

 

1. Ситуація у 
галузях економіки 

Пандемія не лише 
спровокувала глобальну 
рецесію, а й суттєво 
вплинула на бізнес моделі, 
ланцюги постачання та 
зміну споживчих настроїв. 
Вплив кризи істотно 
відрізняється в залежності 
від конкретного сектору 
економіки. 

Виробництво, яке формує 
13,6% ВВП Великої 



місяців; 
- страхові 

виплати 
пов’язані із 
пандемією 
(урядові 
рекомендації 
уникати 
заклади 
масового 
скупчення 
людей визнані 
у якості 
підстави для 
заявлення 
страхового 
випадку). 

Третій пакет 
підтримки (20 березня 
2020 р.) 
Третій пакет заходів 
був направлений, в 
першу чергу, на 
підтримку працівників 
та зменшення рівня 
безробіття. Вперше в 
історії Уряд почав 
виплачувати частину 
заробітної плати 
громадянам, зокрема 
компенсуючи 80% 
заробітної плати, але 
не більше £2500, тим 
працівникам, чиї 
робочі місця могли 
бути скорочені 
внаслідок кризи. За 
оцінками економістів, 
новий пакет 
антикризових заходів 

Британії, за підсумками 
квітня 2020 р. впало на 
20,3%. Промисловість, яка 
складає ¾ виробництва 
впала на 24,3%. Найбільше 
постраждали: 
автомобілебудування (-
90,3%), меблева галузь 
(69,7%), виготовлення 
шкіргалантереї (-59,2%) та 
одягу (-52,3%). Єдиний 
напрямок,  
за яким зафіксовано 
зростання – основні 
фармацевтичні вироби 
(+4,7%). 

Сектор будівництва, який 
формує 6,1% ВВП, впав на 
40,1%. 

Зафіксовано падіння у 13 з 
14 сфер сектору послуг, 
який формує майже 80% 
ВВП Великої Британії. 
Загальне падіння склало 
19%. Найбільше падіння 
зафіксовано у готельній 
сфері та харчуванні (-
88,1%), мистецтві, 
розвагах та оздоровленні 
(-39,7%), освіті (-33,6%), 
адміністративних та 
супутніх послугах (-
28,1%), транспорті (-
28,8%). Не зафіксовано 
падіння лише у сфері 
публічної адміністрації та 
захисту і обов’язковому 
соціальному 
забезпеченню.  

Коронавірус мав 



склав біля  
£78 млрд. 

Окрім того, пакет 
підтримки 
передбачав: 

- відстрочку 
сплати ПДВ 
на один 
квартал;  

- необмежені 
безпроцентні 
річні кредити 
бізнесу; 

- додаткові £7 
млрд на 
підтримку 
благополуччя 
населення, у 
тому числі 
збільшення 
виплат за 
комплексною 
системою 
соціальних 
виплат  
(universal 
credit); 

- 1 млрд фунтів 
стерлінгів на 
підтримку 
орендарів, 
виплати 
індивідуальни
м 
підприємцям, 
еквівалентні 
виплатам 
лікарняних; 

- тимчасове 
зниження 

найбільший негативний 
вплив на ситуацію у тих 
галузях сектору послуг, 
які найбільше 
постраждали від заходів 
соціального 
дистанціювання,  
як наприклад, туристичні 
послуги чи готельна 
галузь. Загалом, з 50 
галузей сектору послуг 40 
впали на 10 і більше 
відсотків, 27 – більш, ніж 
на 20% та 8 – більш, ніж 
на 50%. 

Відповідно до 
проведеного 
Національним 
статистичним офісом 
(ONS) дослідження 
найбільше постраждали: 
повітряний транспорт (-
92,8%), туристичні 
послуги (-89,2%), 
ресторанні послуги (-
88,5%), гуртова та 
роздрібна торгівля, а 
також ремонт автомобілів 
(-87,3%), готельна галузь 
(-86,9%), залізничний 
транспорт (-70,4%),  
інші персональні послуги 
(-60%),  креативні, 
мистецькі та розважальні 
послуги  
(-50,8%), спортивні 
заходи, розваги та 
оздоровлення (-45,2%), 
телеіндустрія,  
зйомка фільмів, запис 
відеопрограм та 



мінімального 
рівня доходу 
для 
інфікованих 
чи 
самоізольован
их осіб з 
метою 
отримання 
виплат за 
комплексною 
системою 
соціальних 
виплат 
(universal 
credit). 

Четвертий пакет 
підтримки (26 березня 
2020 р.) 
Четвертий пакет 
підтримки загальним 
розміром £9 млрд. був 
спрямований на 
підтримку 
самозайнятого 
населення. Заходи 
підтримки включали 
грошові виплати 
підприємцям у розмірі 
80% 
середньомісячного 
прибутку, який вони 
отримували протягом 
останніх 3 років, але 
не більше £2500 на 
місяць. Допомога 
надавалась 
підприємцям з 
доходом до £50 тис. 
на рік. Виплати 
розпочалися у червні 

звукозапис (-42,1%). 

У транспортній галузі 
пасажирські перевезення 
постраждали набагато 
більше,  
ніж вантажні. Наприклад, 
авіатранспорт, в якому 
пасажирські перевезення 
домінують над 
вантажними, постраждав 
набагато більше, ніж 
водний транспорт. 

Поштові та кур’єрські 
послуги відчули падіння, 
пов’язане із переведенням 
працівників на домашній 
режим роботи, водночас 
бізнес, який пов’язаний з 
доставкою персональних 
пакунків та онлайн 
замовлень, перебуває на 
підйомі. 

Падіння в готельній галузі 
лише частково було 
компенсоване 
проживанням ключових 
працівників та вразливих 
верств населення, 
водночас це не зупинило 
галузь від фактичного 
закриття. 

Діяльність кафе та 
ресторанів зазнала 
суттєвих втрат, 
незважаючи на 
можливість організації 
замовлень на виніс та 
доставки їжі. 

Агентства нерухомості 



2020 року і 
триватимуть протягом 
3 місяців з 
можливістю 
подовження.  

Заходи Банку Англії 
На тлі уповільнення 
темпів зростання 
ВВП, падіння обсягів 
виробництва та з 
метою мінімізації 
негативного ефекту 
обмежувальних 
заходів, британський 
центральний банк 
вдався до 
радикального 
зниження базової 
відсоткової ставки. 11 
березня  
2020 р. ставку було 
знижено з 0,75% до 
0,25%, а 19 березня до 
0,10% – найнижчого 
розміру ставки за 325-
річну історію 
існування банку. 
Окрім того, банк 
анонсував наміри 
збільшити програму 
викупу державних 
облігацій та 
корпоративних бондів 
на £200 млрд.– 
загалом до £645 млрд.. 

Додаткові ініціативи 
8 квітня 2020 р. 
представлено 
додаткове 
фінансування у 

частково компенсували 
38% падіння доходами від 
операцій на ринку оренди 
майна. 

На ринку професійних 
послуг найбільше падіння 
продемонструвала галузь 
ветеринарних послуг, а 
також діяльність 
архітекторів. 

Внаслідок негативного 
впливу пандемії на 
діяльність ключових 
підприємств авіаційної, 
автомобілебудівної, 
хімічної та енергетичної 
галузей Великої Британії, 
окремими компаніями 
прийняті рішення щодо 
суттєвих скорочень 
персоналу.  
Від початку карантинних 
обмежень оголошено про 
скорочення більш ніж 600 
тис. робочих місць.  

Значні скорочення 
відбулись в таких 
компаніях: British 
Airways (12000 звільнень, 
скорочення персоналу на 
25%), BP (10000, 30%), 
Rolls-Royce (9000, 25%), 
Centrica (5000, 20%), 
EasyJet (4500), Virgin 
Atlantic (3000+, 30%), 
Ryanair (3000), Ovo Energy 
(2600, 40%), Johnson 
Matthey (2500, 17%),  P&O 
Ferries (1100), Jaguar Land 
Rover (1100, 4%), Bentley 



розмірі £750 млн для 
підтримки 
функціонування 
близько 170 тисяч 
благодійних 
організацій та 
хоспісів.  
13 квітня 2020 р. 
представлено 
додаткові заходи 
бюджетної підтримки, 
які виділялись 
Шотландії та Уельсу 
на боротьбу з 
пандемією у розмірі 
£600 та £350 млн 
відповідно. 

 

Основні урядові 
програми підтримки 
(діючі станом на 
червень 2020 р.) 

Coronavirus Job 
Retention Scheme 
(JRS) 
Програма розроблена 
з метою збереження 
робочих місць під час 
коронавірусу. Уряд 
компенсує 
роботодавцям 80% 
місячної заробітної 
плати, але не більше 
£2500,  
тих працівників, які 
могли, але не були 
скорочені у зв’язку із 
пандемією.  

Станом на 2 червня 

(1000, 25%), Bombardier 
(600), Aston Martin 
Lagonda (500). 

Основна хвиля звільнень 
очікується у серпні-жовтні 
2020 р. після перегляду 
Урядом схеми 
компенсаційних виплат у 
зв’язку із вимушеним 
виходом у неоплачувану 
відпуску.  

 



2020 р. кожен 
четвертий працівник 
Великої Британії 
користується 
програмою вимушеної 
відпустки JRS. 
Загальна кількість 
отримувачів 
наблизилась до 9 
мільйонів, 
профінансовано £17,5 
млрд. 

Self-employment 
Income Support 
(SEISS)  
Програма схожа на 
JRS, водночас 
основними 
отримувачами 
допомоги є 
самозайняте 
населення та члени 
партнерств, які 
втратили дохід у 
зв’язку із 
коронавірусом. 
Програма дозволяє 
отримувати допомогу 
в розмірі 80% від 
місячного доходу, але 
не більше £2500. 
Виплати за 
програмою 
підлягають 
оподаткуванню. 

Станом на 2 червня 
2020 р. програмою 
користується 2,5 млн 
отримувачів, 
профінансовано £7,2 



млрд. 

Bounce Back Loan 
Scheme (BBLS)  
Програма державних 
гарантій за кредитами 
передбачає 100% 
гарантії Казначейства 
банкам за кредитами 
від £2 до £50 тис., 
якою можуть 
скористатися малі та 
середні підприємства. 
Програма передбачає 
відсутність 
відсоткових ставок та 
інших платежів 
впродовж перших 12 
місяців, після чого 
ставка складатиме 
2,5% річних.   

В рамках програми 
банки позитивно 
розглянули близько 
80% заявок. У зв’язку 
із ризиками 
неповернення 
кредитів, 
Казначейство 
виступало проти 
надання  
100% державних 
гарантій, водночас під 
тиском громадськості, 
бізнес спільноти та 
парламенту 
погодилось на 
поширення дії 
програми для малого 
бізнесу. 

Станом на 2 червня 



2020 р. за програмою 
виділено 21,29 млрд 
фунтів стерлінгів в 
рамках 699 354 
заявок. 

Coronavirus Business 
Interruption Loan 
Scheme (CBILS)  
Програма 
кредитування у 
зв’язку із порушенням 
роботи компаній 
внаслідок 
коронавірусу. 
Передувала програмі 
BBLS та надає 
можливість отримати 
пільговий кредит до 
£5 млн компаніям із 
загальним річним 
оборотом до £45 млн. 
Уряд надає 80% 
гарантію банкам в 
рамках програми. 

Станом на 2 червня 
2020 р. за програмою 
виділено £8,92 млрд в 
рамках 45843 заявок. 

Coronavirus Large 
Business Interruption 
Loan Scheme 
(CLBILS)  
Програма надає 
можливість доступу 
до пільгового 
фінансування 
середнім та крупним 
підприємствам, які 
зазнають втрат в 



рамках пандемії. 
Серед критеріїв 
отримання позики – 
оборот компанії 
повинен 
перевищувати £45 
млн. Максимальна 
сума позики складає 
£200 млн (збільшено в 
чотири рази). 
Гарантована 
державою програма 
кредитування 
передбачає 80% 
гарантію 
Казначейства банкам. 

Станом на 2 червня 
2020 р. за програмою 
виділено £1,11 млрд в 
рамках 191 заявки. 

Future Fund 
Програма розроблена 
для надання доступу 
до фінансування 
інноваційним 
компаніям, які можуть 
отримати позики від 
£125 тис. до £5 млн. 
Сума позики не може 
перевищувати суму 
приватних інвестицій 
у такі компанії. На 
відміну від інших 
програм, Future Fund 
надає можливість 
отримати доступ до 
пільгового 
фінансування без 
урахування 
попереднього доходу 



чи обороту компанії.   

Corporate Financing 
Facility (CCFF) 
Спільний інструмент 
Банку Англії та 
Казначейства в рамках 
якого центральний 
банк викуповує 
короткостроковий 
борг (до 1 року) 
великих компаній за 
ставкою 0,2-0,6%. 
Схема реалізується 
через комерційні 
банки. Отримувачами 
можуть бути компанії,  
які роблять суттєвий 
внесок в економіку 
Великої Британії. 
Умови фінансування є 
схожими на ті, що 
діяли до карантину.  

Станом на 4 червня 
2020 р. за схемою 
CCFF 53 компанії 
отримали ліквідність 
у розмірі £16,18 млрд. 
Найбільші викупи: 
BASF (£1 млрд), 
Ryanair (£600 млн),  
Nissan (£600 млн), 
JCB (£600 млн), 
Intercontinental Hotels 
(£600 млн), Toyota  
(£365 млн), British 
Airways (£300 млн), 
Wizz Air (£300 млн), 
John Lewis (£300 млн), 
Rolls-Royce (300 млн), 
Marks&Spencer (£260 



млн), Tottenham 
Hotspur’s Stadium 
Company (£175 млн), 
Greggs (£150 млн), 
Fullers (£100 млн), 
ASOS (£100 млн),  
Honda (£75 млн), 
National Trust (£30 
млн), Youngs (£30 
млн). 

Банк Англії заявляє 
про готовність 
виділити в рамках 
програми CCFF 
додаткових £67,7 
млрд у разі потреби. 

Small Business Grant 
Fund (SBGF) 
The Retail, Hospitality 
and Leisure Grant Fund 
(RHLGF) 
Discretionary Grant 
Fund (DGF) 
Грантова програма 
для малого бізнесу 
(SBGF) надає 
можливість малому 
бізнесу отримати 
разові безповоротні 
грошові виплати у 
розмірі £10 тис. з боку 
місцевої влади. 
Основний критерій – 
належність до 
компаній, які були 
звільнені або платили 
мінімальні місцеві 
податки, а також 
компанії у сільській 
місцевості, які 



підпадають під 
пільгове 
оподаткування. 

В рамках грантової 
програми для сектору 
роздрібної торгівлі, 
гостинності та розваг 
(RHLGF) компанії 
мають можливість 
отримати разові 
безповоротні грошові 
виплати у розмірі £10 
тис. (для компаній з 
оціночною вартістю 
до £15 тис.) та £25 
тис.  
(для компаній з 
оціночною вартістю 
від £15 до £51 тис.). 
До цієї категорії 
потрапляють 
магазини, ресторани, 
кафе, паби, 
кінотеатри, агентства 
нерухомості, 
спортивні клуби, спа, 
готелі та хостели. 
Гранти надаються 
місцевою владою. 

Грантова дискреційна 
програма (DGF) 
передбачає 
можливість 
отримання разові 
безповоротні грошові 
виплати у розмірі £10 
та £25 тис. тим 
компаніям,  
які не підпадають під 
дію програм SBGF та 



RHLGF. 

Станом на 14 червня 
2020 р. в рамках 
програм SBGF та 
RHLGF 844 тис. 
компаній отримали 
гранти на загальну 
суму £10,36 млрд.  

 
Вірменія Діє режим надзвичайного стану. 

Працюють кафе та ресторани, 
дозволена робота промислових 
підприємств та усіх закладів торгівлі. 
Діє громадський транспорт. 
Носіння маски є обов’язковим (за 
порушення штраф – понад $20) 
МОЗ РВ визначив протиепідемічні 
заходи для кожного окремого виду 
діяльності. 
Призупинено частково роботу 
дитсадків. 

 

Рішеннями 
Уряду РВ у 
країні з  
16.03 по 13.07 
2020 р. 
запроваджено 
режим 
надзвичайного 
стану. 
Кордони 
країни закриті 
 

Враховуючи 
неспадаючий темп 
його поширення у 
останні дні в діапазоні 
500-700 осіб на добу, 
слід вважати, що 
ефективність 
виконання заходів є 
малою. 

Уряд Вірменії 
затвердив 19 програм 
з протидії 
економічним 
наслідкам пандемії у 
с/г, туризмі, 
мікробізнес, 
банківській сфері, 
наданні соціальної 
підтримки різним 
групам населення, 
тощо. Передбачається 
також компенсація 
частини виплат за 
комунальні послуги. 
Надано допомогу 
близько 21 тис. 
госпсуб'єктам. Понад 
1 млн. осіб отримали 
від уряду 
безпосередню 
допомогу. 
Банки і кредитні 
організації надали 
кредитні канікули 
понад 420 тис. 
фізичних та 15 тис. 
юридичних осіб. 
Було 
реструктуризовано 
понад 768 тис. 

Головна загроза – падіння 
купівельної спроможності 
та зубожіння населення 
внаслідок втрати роботи та 
банкрутства підприємств. 
Також можливі логістичні  
ускладнення (затримка) з 
доправлення вантажів до/з 
Вірменії. 
Торгівельні режими наразі 
не переглядаються. 

Зважаючи на 
позитивне сальдо 
двосторонньої 
торгівлі та значну 
частку 
продовольчих 
товарів у ньому 
можливе певне 
скорочення 
торгівлі внаслідок 
зниження 
купівельної 
спроможності 
населення 
Вірменії. 



кредитів фізичних 
осіб і бл. 17 тис. 
юридичних. 
 
Загалом на 
антикризові заходи 
Урядом виділено 
понад $306 млн., з 
яких $100млн. вже 
виплачено. 
Урядом має намір 
виділити понад 
$100млн. для 
відновлення 
економіки по 
завершенню пандемії. 

Естонія 18 травня  2020 року закінчено 
надзвичайний стан, запроваджений 
через пандемію коронавірусу. При 
цьому, залишаються у силі окремі 
обмеження з метою упередження 
можливого розповсюдження пандемії 
коронавірусу.   
1. Продаж алкогольних напоїв 
заборонятиметься з 22.00 до 10.00 в 
усіх точках продажу, крім зон безпеки 
в аеропортах, міжнародних портах, 
авіа та морських суден, які 
здійснюють міжнародні перевезення. 
2. Особам, які  захворіли на 
коронавірус, заборонятиметься 
покидати свої місця проживання до 
повного одужання. Особам, які з 
ними контактували, дозволятиметься 
пересування для придбання життєво 
необхідних товарів за умови 
відсутності симптомів захворювання.  
3. Іноземним громадянам та 
особам без громадянства, які прибули 
до ЕР з держав, де кількість 
захворілих більше 15 осіб, буде 

Надзвичайний 
стан введено 
12.03.2020 
року рішенням 
Уряду Естонії 
до 01.05.2020 
року, згодом 
був 
продовжений 
до 17 травня 
ц.р. 
Наразі 
надзвичаний 
стан закінчено, 
разом з тим 
залишаються в 
силі деякі 
карантинні 
обмеження. 

Згідно даних WHO, в 
Естонії станом на 
18.06.2020 року 
зареєстровано  1977 
випадки 
захворювання на 
COVID-19, з них 69 
осіб померли, 1743 
особи одужали.  
З урахуванням 
кількості населення 
Естонії, ЕР займає 
одне з провідних 
місць у світі по 
кількості осіб, яким 
зроблено тест на 
коронавірус. Cтаном 
на ранок 18.06.2020р. 
зроблено 99154 тестів 
на коронавірус, 
позитивний результат 
у 2 % протестованих.     
Ситуація із 
розповсюдженням 
COVID-19 вважається 

У зв’язку із 
запровадженням у 
країні перебування 
надзвичайного стану 
через епідемію 
коронавірусу, Урядом 
ЕР ухвалено рішення 
стосовно пакету 
економічної 
підтримки у розмірі 2 
млрд. євро для 
подолання 
негативного впливу 
епідемії. 
Пакет спрямований на 
подолання негативних 
наслідків в економіці, 
допомоги 
підприємствам у 
збереженні робочих 
місць, уникнення 
банкрутства та 
повернення економіки 
до зростання.  
Очікується, що пакет 

Економіка Естонії тісно 
зав’язана на імпортуванні 
товарів з КНР, тому 
спалах епідемії у Китаї 
призвів до падіння 
імпорту товарів до ЕР до 7 
відсотків. Відчутного 
удару завдано по туризму 
та сфері обслуговування 
Естонії. Згідно 
рекомендацій Уряду 
країни, громадяни ЕР 
стали дбайливо ставитися 
до своїх заощаджень. Біля 
60% естонських родин 
майже вдвічі скоротили 
свої щоденні витрати, біля 
70 % естонців відмовилися 
від коштовних 
туристичних подорожей. 
Низка естонських 
підприємств отримала за 
рахунок бюджету Естонії 
компенсації на виплати 
своїм працівникам, 

ПУ  в ЕР не 
зафіксовано 
випадків  
негативного 
впливу заходів з 
боку Уряду Естонії 
на доступ 
українських 
підприємців на 
ринок країни 
перебування. При 
цьому 
спостерігається 
тенденція до 
поступового  
зниження 
присутності 
працівників з 
України  на ринку 
робочої сили 
Естонії. Разом із 
тим, Міністерство 
сільських справ ЕР 
заяляє про нестачу 
сезонних 



необхідно дотримуватися 14-ти 
денного карантину.  Без дотримання 
карантину, за умов відсутності ознак 
хвороби, дозволятиметься в’їзд 
громадянами країн ЄС, Шенгенської 
зони, Великої Британії які мають 
дозвіл на проживання у цих країнах. 
Іноземним громадянам та особам без 
громадянства дозволятиметься 
транзит територією ЕР за умови 
відсутності ознак хвороби. Без 
дотримання карантину 
дозволятиметься в’їзд особам без 
ознак хвороби, які працюють у сфері 
охорони здоров’я, перевізникам 
товарів та осіб, дипломатичним 
працівникам,  особами, які зайняті у 
сфері ВТС. 
4. Залишатиметься у дії правило 2+2 
під час перебування на вулиці та 
відвідання громадських місць. З 1 
червня 2020 року відкрилися 
дозвільні заклади (боулінг, кегельбан, 
дитячі кімнати) за умови заповнення 
не більше 50% простору приміщення 
та дотримання санітарно-гігієнічних 
правил.  
З 1 червня 2020 року дозволено 
відвідання басейнів, саун за умови 
дотримання правила 2+2 та за умови 
заповнення не більше 50% простору. 
Публічні зібрання буде дозволено 
лише за умови збереження правила 
2+2. У приміщеннях дозволятиметься 
проведення заходів при наявності не 
більше 10 осіб з 18.05.20, до 50 осіб з 
01.06.20, до 500 осіб з 01.07.20. 
На відкритому повітрі кількість 
учасників заходу може бути  до 100 
осіб, а з 01.07.20 до 1 тис. осіб. 
Проведення публічних заходів до 30 
червня 2020 року заборонено.  

контрольованою, а 
застосовані 
обмежувальні заходи 
достатніми. 
 

включатиме у себе 
такі заходи: 
1. Запорука за 
виданими банками 
кредитами, 
пом’якшення графіків 
виплат  через систему 
Kredex у сумі 1 млрд. 
євро; 
2. Пакет 
підтримки ринку 
праці через Касу 
безробіття Естонії у 
сумі 250 млн. євро; 
3. Підтримка 
працедавців, чий 
прибуток зменшився, 
у порівнянні з 
аналогічним періодом 
минулого року, на 
30% або працедавців, 
які не в змозі дати 
роботу 30% осіб через 
коронавірус. 
Згідно рішення Уряду 
ЕР, Міністерство 
фінансів Естонії має 
розробити окремий 
бюджет подолання 
негативних наслідків 
епідемії та надати 
його на розгляд 
Рійгікогу  (парламент) 
ЕР. 
4. За пропозицією 
Союзу банків Естонії, 
банківськими 
установами ЕР було 
надано біля 10 тис. 
т.зв ‘кредитних 
відпусток’. У зв’язку 
із значними втратами  

зокрема торгівельна 
мережа ASKaubamaja 
отримала 281 тис. євро, 
мережа розважальних 
закладів Fenix отримала 
компенсацію в розмірі 180  
тис. євро, мережа 
рекреаційно-готельних 
закладів SPAToursOU 
компенсацію у розмірі 200 
тис. євро. Варто додати, 
що Естонія входить до 
складу 17 країн ЄС, які  
звернулися до Єврокомісії 
по допомогу.   За 
рішенням Єврокомісії, 
країнам Балтії (Литва, 
Естонія, Латвія) виділено 
допомогу у подоланні 
негативних наслідків  
COVID-19 у розмірі  4 
млрд. євро. Міністерством 
сільських справ ЕР 
розроблено та передано  
на затвердження Рійгікогу 
(парламент) ЕР пакет 
адресної допомоги у сумі 
200 млн. євро, який 
планується розподілити 
між виробниками С/Г 
продукції. Одне з 
найбільших вугле-
видобувних підприємств 
країни підприємство 
“Естонія” з 2 квітня 
відновлює свою роботу з 
метою забезпечення 
господарств необхідними 
енергетичними ресурсами. 
Міністерством сільських 
справ ЕР розроблено та 
передано  на затвердження 

робітників для 
збору врожаю. У 
зв’язку з цим 
іноземних 
працівникам, 
працевлаштованим 
в сфері сільського 
господарства, 
подовжено дозвіл 
на перебування в 
країні до 31 липня 
2020р.  
Станом на 18 
червня 2020 року 
ЕР потребує біля 
3500 іноземних 
робітників, з них 
1000 осіб на 
роботи до 
підприємств С/Г та 
садівництва. При 
цьому не 
виключено, що 
через скорочення 
співробітників, які 
працюють у 
малому та 
середньому 
бізнесі, квота 
заповнюватиметьс
я за рахунок 
місцевих 
мешканців.  



З 01.07.20 буде дозволено проведення 
спортивних змагань за відсутності 
глядачів.    
З 1 червня  дозволено відвідання 
барів, ресторанів після 22:00.   
19 травня 2020 року, у ході 
відеоконференції Прем’єр-міністра 
ЕР Ю.Ратаса з представниками 
підприємницьких кіл Естонії, було 
зауважено, що країну  може очікувати 
і друга    хвиля пандеміїї 
коронавірусу.  
Станом на 18.06.2020 існує регулярне 
авіасполучення між м.Таллінн та 
містами Фракфурт, Амстердам, 
Відень, Копенгаген, Осло, Рига, 
Гельсінкі, Вільнюс, Берлін,  
Стокгольм, Париж, Варшава, Мінськ, 
Лондон, Кутаїсі, Едінбург, Пафос, 
Київ. 
 
 
 
 
 

від пандемії 
коронавірусу, які 
зазнали підприємства 
агросектору Естонії, 
Міністерством 
сільських справ ЕР 
розроблено та 
передано  на 
затвердження 
Рійгікогу (парламент) 
ЕР пакет адресної 
допомоги у сумі 200 
млн. євро, який 
планується 
розподілити між 
виробниками С/Г 
продукції. 
27 квітня 2020 Уряд 
Естонії схвалив 
рішення про розподіл 
коштів додаткового 
бюджету.  
•        Так, 
збільшується розмір 
фонду підтримки 
місцевих 
самоврядувань на 30 
мільйонів євро, які 
підуть на стабілізацію 
доходної бази 
місцевих 
самоврядувань, і ще 
на 30 мільйонів, які 
будуть спрямовані на 
приведення в порядок 
доріг місцевого 
значення. На 
інвестиційну 
підтримку органів 
самоврядування – 70 
млн.євро; 
•        На підтримку 

Рійгікогу (парламент) ЕР 
пакет адресної допомоги у 
сумі 200 млн. євро, який 
планується розподілити 
між виробниками С/Г 
продукції. Урядом ЕР 
ухвалено рішення про 
виділення Лікарняній касі 
Естонії додатково 231 млн. 
євро. Міністерство 
економіки та комунікацій 
у співпраці з групами 
інтересів складе в травні 
2020 року програму 
пожвавлення економіки 
для втілення в життя 
стратегії і уточнить 
економічні показники, на 
які потрібно буде 
орієнтуватися в процесі. 
Міністерство соціальних 
справ в травні 2020 року 
має скласти план 
готовності системи 
охорони здоров'я до 
нового спалаху COVID-19, 
в тому числі до раннього 
виявлення захворювання і 
відстеження контактів 
осіб, що інфікувалися. 
Міністерство закордонних 
справ у співпраці з 
країнами-партнерами та 
групами інтересів складе 
програму вільного 
пересування товарів і 
людей. Аналітики банка 
SEB прогнозують падіння 
ВВП ЕР у 2020 році до 10 
відсотків при цьому 
відзначаючи, що 
теперішня криза легше 



молоді та галузі освіти 
буде направлено – 15 
млн. євро та 150 
тис.євро до 
навчальних центрів із 
захисту 
навколишнього 
середовища; 
•        На підтримку 
галузі культури та 
спорту – 25 млн.євро; 
•        На підтримку 
аграрного 
економічного сектору 
– 200,5 млн.євро; 
•        35 млн.євро (25 
млн. - сфера туризму 
та 10 млн. – малі 
підприємства) буде 
розподілено серед 
підприємств, які 
найбільш 
постраждали від 
кризи; 
•        105 млн.євро 
будуть направлені до 
підприємств сфери 
будівництва та 
нерухомості; 
•        300 млн. євро – 
компаніям, які є 
великими платниками 
податків та доля 
власності яких 
належить державі; 
•        15 млн.євро – на 
підтримку 
телекомунікаційних 
компаній; 
•        Підтримка 
релігійних організацій 
– 2 млн.євро. 

кризової ситуації 2008 
року і у 2021 році 
очікується зріст ВВП на  6 
відстоків.  Уряд ЕР планує 
виділити 850 тис.євро 
місцевому 
самоврядуванню м.Нарва-
Йису для подолання 
наслідків пандемії 
коронавірусу.  
Європейська комісія 
планує відилити Естонії 
допомогу на подолання 
негативних наслідків 
пандеії коронавірусу у 
сумі 3,3 млрд. євро. Банк 
Розвитку Ради Європи 
надасть ЕР кредит у 
розмірі 200 млн. євро  для 
подолання негативних 
наслідків пандемії 
коронавірусу. 
 



11 травня 2020 року, у 
ході зустрічі Премєр-
міністра ЕР Ю.Ратаса 
з представниками 
банківського бізнесу 
(Національний банк 
ЕР, банки LHV, 
BankCoop, SEB, Swed, 
Luminor, Kredex) було 
домовлено, що 
банківський сектор 
буде включено до 
урядового плану 
економічних заходів 
виходу із кризи після 
пандемії 
коронавірусу.   
12 травня  2020 року, 
у ході зустрічі 
Премєр-міністра ЕР 
Ю.Ратаса з 
представниками 
Федерації  
 профспілок та 
Федерації працедавців 
Естонії, обговорено 
проект пакету 
допомоги та 
компенсацій бізнесу 
через пандемію 
коронавірусу.  
Представниками  
федерацій домовлено 
розпочати переговори 
стосовно внесення 
змін до правил 
укладення трудового 
договору, зокрема у 
частині договорів із 
особами, які мають 
часткову зайнятість у 
сфері торгівлі.  



19 травня 2020 року, у 
ході відеоконференції 
Прем”єр-міністра ЕР 
Ю.Ратаса з 
представниками 
підприємницьких кіл 
Естонії, було 
наголошено на 
важливості 
бюджетних  інвестицй 
з метою відновлення 
економіки, вжиття 
заходів із відновлення  
вільного руху товарів 
та осіб між Естонією 
та Фінляндією. 
З метою допомоги С/Г 
підприємствам, які 
працюють у галузі 
садівництва та 
вирощують ягоди, 
Урядом ЕР ухвалено 
рішення про 
виділення допомоги у 
розмірі 600 тис. євро   
для подолання 
негативних наслідків 
COVID-19. 17 червня 
ц.р Міністр фінансів 
ЕР М.Хельме 
повідомив, що з 
метою подолання 
негативного впливу 
пандемії коронавірусу 
на економіку країни, 
Уряд Естонії планує 
залучити у 2020 році 
кредит у розмірі   
3,87 млрд.євро. 

Ізраїль  З кінця травня в Ізраїлі 
фіксується тенденція збільшення 

 Заход
и тривають з 9 

 Ефективність 
виконання 

 Пакет 
економічних заходів 

 Банк Ізраїлю 
прогнозує, що дефіцит 

 Доступ 
вітчизняних 



поточного числа хворих.  

 У зв’язку з цим режим 
надзвичайного стану продовжено на 
45 діб з 17 червня. 

 До  1 липня продовжено 
термін дії зобов’язання для осіб, що 
прибувають  із-за  кордону, 
перебувати на самоізоляції з 
дотриманням всіх правил карантину 
протягом 14 днів.  

 Відтерміновано відновлення 
залізничного сполучення до 21 
червня. 

 Частково відновлено 
міжнародне авіасполучення. Рішення 
приймаються в залежності від 
ситуації в тій чи іншій країні. 

 У Тель-Авіві створено 
особливий штаб з питань боротьби з 
пандемією  коронавірусу. Туди 
надходить вся інформація щодо 
ситуації з поширенням інфекції в 
місті, в першу чергу серед іноземних 
робітників і нелегалів. Одне із 
завдань нової структури - виявлення 
хворих та їх евакуація в карантинні 
центри. 

 Ізраїль веде переговори про 
закупівлю у компанії Moderna 
вакцини проти коронавірусу mRNA-
1273.  

Планується, що перша партія 
надійде до Ізраїлю у грудні 2020 
року. 

 

березня 2020 
року. 
Вони 
вводяться в 
дію урядовими 
рішеннями. У 
разі, якщо 
вони 
потребують 
законодавчих 
змін, то це 
затверджуєтьс
я на пленарних 
засіданнях 
Кнесету 
(Парламенту) 
Держави 
Ізраїль. 

 16 
червня, Кнесет 
проголосував 
за 
продовження 
терміну дії 
постанов щодо 
режиму 
Надзвичайного 
стану, 
оголошеного 
через 
пандемію 
коронавірусу. 

 Рішення 
набуло 
чинності в 6:00 
середи, 17 
червня, і буде 
діяти протягом 
45 днів. 

Постанови про 

заходів – 
висока. 

Натомість, 14 червня 
2020 року МОЗ 
Ізраїлю заявив про 
початок в Ізраїлі 
другої хвилі 
коронавірусу, про що 
свідчить широке 
географічне 
поширення нових 
випадків. 
 
 На ранок 18 

червня в країні 
діагностовано 257 
нових випадків 
захворювання на 
коронавірус (за добу). 
Кількість активних 
випадків продовжує 
зростати. 
За даними МОЗ 
Ізраїлю, всього 
зареєстровано 19894 
хворих на COVID-19.  
303 пацієнта померли. 
39 пацієнтів 
знаходяться у 
важкому стані, з них 
32 підключено до 
апаратів ШВЛ. 
Кількість активних 
випадків зросла до 4 
092.15 499 - одужали. 
 

 Коронавірус в 
школах 
Ізраїлю. 

Понад 600 
чоловік з 2,3 мільйона 

з подолання кризи в 
цілому склав 80 
мільярдів шекелів 
(6% ВВП) (близько 
22 млрд дол. США). 

 Згідно з 
даними 
Дослідницького 
інформаційного 
центру Кнесету в 2020 
році збанкрутують 70 
тисяч приватних 
компаній, зокрема 
кафе, ресторани, 
перукарні і інші. 
Частина ізраїльських 
компаній вже 
закрилася. За 
оцінками фахівців 
центру, в 2020 році в 
цілому на ринку 
з'явиться не більше 40 
тис. нових 
підприємств, а 
кількість малих 
бізнесів скоротиться 
на 30 тисяч. 

 Раніше уряд 
затвердив програму 
підтримки 
індивідуальних 
підприємців, в рамках 
якої приватники 
змогли отримати 
компенсацію за 
фінансові втрати. 

Претендувати на 
дотацію мали право 
224 тисяч 

бюджету на 2020 рік 
складе 150 млрд шек (43 
млрд доларів) або 11,5% 
ВВП. 
 Дефіцит 

продовжує зростати з 
березня 2020 року. 
Зокрема, він зріс з 3,1% в 
кінці лютого і 4% в кінці 
березня до 4,8% в кінці 
квітня. 
В травні дефіцит бюджету 
склав 9 млрд шек (2,6 
млрд доларів) в порівнянні 
з 1 млрд шек в травні 2019 
року. 
Загальний дефіцит в 
період з січня по травень 
2020 року становив 46,2 
млрд шекелів (13,3 млрд 
доларів) в порівнянні з 1 
млрд шекелів (288 млн 
доларів) у відповідному 
періоді 2019 року. 

 В рамках зусиль з 
припинення поширення 
пандемії уряд сповільнив 
економічну активність на 
15%, викликавши 
безробіття, яке зросло з 
4% в період до кризи до 
26% на кінець квітня. 
 Залучення 

внутрішнього капіталу в 
травні склало 18,2 млрд 
шек (5,2 млрд доларів), а 
залучення іноземного 
капіталу в якості випуску 
облігацій склало 19,9 млрд 
шек (5,7 млрд доларів). 
 

суб’єктів 
зовнішньоекон
омічної 
діяльності до 
ринку Ізраїлю 
наразі не 
обмежено.  

 



режим 
Надзвичайного 
стану 
дозволяють 
поліції 
здійснювати 
нагляд за 
дотриманням 
розпоряджень 
про 
обов'язкове 
носіння маски 
в громадських 
місцях, 
дотриманням 
режиму 
самоізоляції і 
громадського 
дистанціюванн
я. 

учнів і 200 тисяч 
викладачів інфіковані 
коронавірусом. 
Близько 26 тисяч 
учнів та вчителів 
знаходяться на 
карантині. Близько 
200 навчальних 
закладів закрито (з 
5200 шкіл і 20000 
дитячих садків). 

При виявленні 
інфікування - 
навчальний заклад 
закривається, 
педагогічний склад і 
учні ізолюються до 
закінчення 
епідеміологічної 
перевірки. 
 З моменту 

введення карантинних 
заходів, стягнено в 
цілому 66 813 штрафів 
на загальну суму 43 
485 000 шекелів (12 
467 567 доларів 
США). 

Розмір штрафів 
варіювався від 200 
шекелів (57,34 долара 
США) за відсутність 
публічного носіння 
маски, до 5 000 
шекелів (1 433,60 
доларів США) за 
обмежену ділову 
активність. 

Оштрафовані особи 
повинні сплатити 

представників малого 
бізнесу. Максимальна 
сума, яка 
сплачувалася при 
другому транші, 
становила 10,5 тис 
шекелів. Самозайняті 
підприємці (близько 
174 тисяч) з річним 
оборотом, що не 
перевищує 300 тис 
шекелів, могли 
отримати від 700 до    
3 025 шекелів. 

 З 19 квітня 
про своє повернення 
на роботу повідомили 
вже 336 133 чоловік, 
зареєстровано 118 525 
нових осіб, які 
шукають роботу. 

 

 

 

 

 

 

 

 Державні витрати 
в травні склали 40,6 млрд 
шек (11,7 млрд доларів), з 
яких 37,2 млрд шек (10,7 
млрд доларів) склали 
державні витрати: 31,3 
млрд шек (9 млрд доларів) 
на цивільні витрати і 5,9 
млрд шек (1,7 млрд 
доларів) на оборонні 
видатки. 
 З початку 2020 

року державні витрати 
зросли до 172,5 млрд шек 
(49,7 млрд доларів). 
 Валютні резерви 

Ізраїлю в травні виросли 
на  9 млрд дол.  
 Уряд 

дозволив банкам 
відтермінувати платежі по 
позиках на строк до 6 
місяців.  Оброблено 
500.000 заяв про 
відстрочку, сума 
відкладених платежів 
досягла 6 млрд шекелів. 
Крім того, банки 
збільшили на 21 млрд 
шекелів обсяг кредитів, 
наданих великим 
компаніям. Обсяг 
іпотечних позик зріс на 7 
млрд шекелів. 
 Банк Ізраїлю 

підтримує лібералізацію 
ринку страхових послуг. 
Це посилить конкуренцію. 
В кінцевому рахунку 
виграє споживач, якому 
страховка обійдеться 



штраф у термін від 60 
до 90 днів. 
Правоохоронні органи 
відправляють текстові 
нагадування. За 
несвоєчасну сплату 
стягується пеня у 
розмірі 50% від суми 
штрафу.  

 

дешевше. 
 Міністерство 

фінансів заяивло, що 
попри другу хвилю 
COVID-19, жодна галузь 
економіки Ізраїлю 
закрита не буде.  

 
 (1 дол. США = 

3,45 шекеля) 

 

 

 

Йордані
я 

З 18.03 у Йорданії діє надзвичайний 
стан, який передбачає:  

- застосування регулярних військ ЗС 
ЙХК,  

- введення жорстких обмежень на 
пересування містом,  

- заборону виходити з дому без 
спеціального дозволу (25.03 було 
визначено проміжок часу з 10:00 до 
18:00 для придбання товарів першої 
необхідності у крамницях біля дому 
без можливості використання 
транспортних засобів),  

- закриття всього приватного сектору, 
включно з банківськими установами 
(дозвіл працювати отримали лише 
установи, робота яких необхідна для 
підтримання життєдіяльності в 
Королівстві)  

- переведення закладів освіти на 
дистанційне навчання; 

Рішення про 
знаття 
карантину 
прийматиметьс
я після того, як 
протягом 14 
днів підряд у 
країні не буде 
зафіксовано 
жодного 
нового 
випадку 
хвороби. 
Робота 
державних 
органів 
призупинена 
до 30.04, 
згодом цей 
період був 
продовжений 
до 26.05. 

У рамках дії 
надзвичайного 
стану 

На момент 
запровадження 
надзвичайного стану 
кількість 
підтверджених 
випадків 
захворювання на 
COVID-19 становила 
48. Протягом 
наступних 10 днів 
було виявлено 199 
випадківі перший 
випадок смерті від 
вірусу. На кінець 
березня кількість 
нових випадків 
складала понад 20 
осіб на день, пік 
припав на 26.03, коли 
було зафіксовано 40 
нових хворих. На 
початку квітня 
спостерігалася 
тенденція до 
зниження зараження 
вірусом, з 6.04 

Усі співробітники 
приватного сектору 
мають отримати 
повну заробітну плату 
за березень. Повну 
зарплату за квітень 
мають отримати ті 
співробітники,  які 
працювали під час 
карантину на робочих 
місцях чи виконували 
роботу у 
дистанційному 
режимі. У разі, якщо 
роботодавець 
вимушений прийняті 
рішення про 
скорочення заробітної 
плати, таке 
скорочення не має 
перевищувати 30% від 
її обсягу. 

Співробітники, які не 
виконували 
дистанційної роботи 

Йорданія традиційно є 
реципієнтом економічної 
допомоги від міжнародних 
організацій та зарубіжних 
партнерів. Очікується, що 
внаслідок впливу 
коронавірусу Королівство 
стане в ще більшу 
залежність від зовнішніх 
кредиторів, покладаючись 
на міжнародну допомогу у 
подоланні наслідків 
пандемії. Водночас 
зростатимуть ризики 
дестабілізації внутрішньої 
ситуації в країні, оскільки 
Йорданії доведеться 
посилити тиск на 
населення для виконання 
умов зовнішнього 
кредитування.  

Міністр фінансів назвав 
коронавірус найбільшою 
економічною кризою з 
1929 року та заявив, що 

Йорданія не 
вживала 
обмежувальних 
заходів у сфері 
торгівлі з 
іноземними 
державами та, 
попри припинення 
пасажирського 
авіасполучення на 
усіх напрямах, 
залишає кордони 
відкритими для 
вантажоперевезень 
усіх видів. 

Імпортовані 
товари мають 
проходити 
спеціальну 
перевірку на вірус. 



- заборона на будь-які масові заходи 
та зібрання;  

- припинення богослужінь та молитов 
у мечетях та церквах;  

- заборона на відвідання в’язниць та 
лікарень.  

- заборона на в’їзд іноземців через 
існуючі контрольно-пропускні пункти 
(земля, повітря, море); 

- припиняються всі рейси з та в 
Йорданію; 

- окремими урядовими указами 
вводиться повна комендантська 
година у визначені дні без 
можливості виходу з дому навіть для 
власників спецдозволів (крім 
медичних працівників) 

- призупинення роботи державних 
інституцій (допускається мінімальна 
кількість працівників для 
підтримання функціонування 
державного органу) 

- вибіркове тестування на COVID-19 
по країні. 

З 16.04 у тих областях, де немає 
нових випадків інфікування, 
обмежувальні заходи будуть 
послаблені. Станом на 23.04 це Акаба, 
Тафіле, Карак, Маан (південь 
Йорданії). Рішення буде переглянуте 
залежно від розвитку ситуації в цих 
областях. 

15.04 прийнято рішення про 
створення Консультативної ради з 
економічної політики на чолі з 

додаткові 
заходи 
вводяться 
указами 
Уряду. 

Порушники 
карантину 
несуть 
кримінальну 
відповідальніс
ть. 

8.06 у зв’язку 
зі збільшенням 
рівня 
захворюваност
і після 
послаблення 
карантинних 
заходів Уряд 
заявив про 
можливе 
відновлення 
обмежень у 
разі, якщо 
кілька днів 
поспіль 
фіксуватиметь
ся від 10 нових 
випадків серед 
місцевого 
населення. 

кількість нових 
випадків складає 0-6 
на день. З 28.04 по 
5.05 не було 
зафіксовано нових 
випадків всередині 
країни, 6.05 виявлено 
2 випадки 
захворювання в осіб. 
З 6.05 почалася нова 
хвиля виявлення 
нових випадків (до 24  
на день). З 23.05 
кількість нових 
випадків пішла на 
спад, а після 
послаблення 
карантинних заходів з 
6.06 різко почала 
зростати:  щодня 
фіксувалося від 2 до 
38 нових випадків 
захворювання на 
коронавірус. Станом 
на 9:00 18.06 загальна 
кількість хворих 
склала 987 осіб, 
одужали 693 осіб, 
померло 9 осіб.  

під час карантину, 
мають отримати не 
менше 50% від 
стандартної заробітної 
плати за умови, але не 
менше законодавчо 
встановленої 
мінімальної заробітної 
плати.  

Підприємства, які в 
результаті 
карантинних заходів 
не мають змоги 
продовжувати роботу 
та оплачувати працю 
робітників, мають 
подати спеціальний 
запит в Міністерство 
торгівлі і 
промисловості та в 
Міністерство охорони 
праці та лише після 
отримання дозволу від 
відповідних 
спецкомітетів, можуть 
повідомити 
працівникам про 
розірвання трудового 
контракту.  

Підприємства, які 
продовжать діяльність 
та виплату зарплати 
співробітникам в 
карантинний період, 
зможуть отримувати 
державну допомогу в 
рамках спеціальної 
програми економічної 
підтримки.  

Уряд буде приймати 
жорсткі рішення у період 
відновлення економіки, 
закликаючи балансувати 
між впливом вірусу на 
здоров’я та економіку. 

Уряд ЙХК співпрацює з 
ООН щодо виходу з кризи, 
спричиненої COVID-19, 
отримуючи експертну та 
матеріальну допомогу. 

Уряд ЙХК та USAID 
уклали угоду на 340.3 млн. 
дол. США допомоги на 
відновлення йорданської 
економіки. 

Водночас, йорданське 
керівництво наполягає на 
необхідності збільшення 
власних виробничих 
потужностей для 
забезпечення внутрішніх 
потреб держави. 

Керівництво держави 
проводить активну роботу 
зі своїми міжнародними 
партнерами із залучення 
фінансової допомоги для 
подолання наслідків 
вірусу в ЙХК. 

За даними Уряду з 
моменту початку кризи 
Йорданія збільшила 
експорт медичних товарів 
та продукції аграрного 
сектору. 

Уряд розробив програму 



Прем’єр-міністром, метою якої є 
розробка та впровадження механізмів 
подолання наслідків пандемії та 
карантину. 22.04 відбулося її перше 
засідання. 

З 22.04 почалося поступове 
відновлення функціонування деяких 
суб’єктів економічної діяльності: 
дозволено роботу магазинів 
канцелярії, шиномонтажних та 
технічних станцій, салонів продажу та 
обслуговування комп’ютерної та 
мобільної техніки, магазинів одягу, 
обладнання, меблів з доставкою, 
компаній з відновлювальної 
енергетики, ТВ-виробництва, 
електроніки та ін. із залученням до 
30% робочої сили. Залежно від 
подальшого розвитку ситуації буде 
прийнято рішення про відновлення 
обмежень для вказаних підприємств, 
або розширення їхнього переліку. 

Під час Рамадану планується 
збільшення кількості годин, у які 
громадянам дозволено виходити з 
дому з 8:00 до 18:00. 

26.04 було визначено та запущено у 
роботу 209 закладів харчування, яким 
дозволили здійснювати доставку. 

27.04 оголошено про відновлення 
роботи нової групи приватних 
закладів, У тому числі салонів краси, 
перукарень, точок ремонту 
годинників та взуття, хімчисток, а 
також фінансових аудиторських та 
консультативних установ. 

З 29.04 надано дозвіл громадянам 
частково використовувати особистий 

За порушення цих 
положень передбачена 
кримінальна 
відповідальність.   

Водночас, Уряд наразі 
готує програму 
антикризових заходів 
для зменшення 
негативного впливу 
пандемії на 
Королівство. 

21.04 було запущено 
розповсюдження 
магнітних 
продуктових карток 
для допомоги 
найменш захищеним 
верствам населення, у 
тому числі 
безробітнім тим, хто 
отримує погодинну 
оплату праці, та 
окремим бідним 
сім’ям. 

Прийнято рішення 
про відновлення 
роботи будівельного 
сектору, один із тих, 
що найсильніше 
постраждали від 
кризи, за низкою 
приватних проєктів на 
5 стратегічних 
об’єктах, які 
дозволять забезпечити 
роботою працівників. 

Мінсоцрозвитку 
прийнято рішення про 
відтермінування 

підтримки найбільш 
уражених секторів 
економіки, на першому 
місці серед яких 
знаходиться туристичний 
сектор. Прийнято рішення 
скоротити податки з 
продажів для готелів та 
курортів до 8% замість 
16% (за виключенням 
Спеціально зони Акаби), 
сервісний збір зменено з 
10% до 5%. Туристичні 
установи можуть сплатити 
податок на дохід за 2019 
рік у період з липня по 
грудень 2020 р. Також 
було виділено допомогу на 
понад 214 млн. дол. США 
на підтримку 
представників 
туристичного сектору. 1,4 
млн. дол. США виділено 
на підтримку 
національних 
авіаперевізників, які 
здійснюватимуть 
внутрішні рейси. На 
підтримку внутрішнього 
туризму запущено 
програму «Наша Йорданія 
– рай, наша Йорданія 
добре», яка передбачає 4,2 
млн. дол. США на послуги 
транспорту всередині 
країни. 



автотранспорт у дозволені для 
пересування години (з 8:00 по 18:00). 
В автомобілі допускається 
перебування не більше двох осіб. 

З 29.04 послаблено карантинний 
режим у  Мадабі, Аджлуні та 
Джераші. 

Оголошено про відновлення роботи 
магазинів у торгових центрах за 
виключенням ігрових кімнат, закладів 
харчування та кінотеатрів. 

З 4.05 дозволено відновлення роботи 
виробничих підприємств на повну 
потужність. 

З 6.05 пекарням дозволено 
здійснювати доставку кондитерських 
виробів до 20:00. 

З 10.05 дозволено користуватися 
власними авто в межах дозволеного 
часу всередині однієї провінції не 
залежно від номерного знаку. Згодом 
це рішення було змінено, залишаючи 
в дії пересування відповідно до 
номерного знаку авто. 

11.05 продовжено час дозволеного 
перебування поза межами домівок до 
19:00. 

З 12.05 відновлено роботу 
громадського транспорту. 

Планується відновлення прес-
конференцій на щотижневій основі. 

Анонсовано відновлення роботи 
державних установ з 26.05. 
Відновлення відбуватиметься 
поступово в три етапи з урахуванням 

внесення платежів по 
сімейних виробничих 
проєктах та до 
трастових фондів за 
квітень, травень та 
червень. 

Подання заявок на 
повернення податків 
продовжено до 30.06. 

Відповідно до заяв 
ПМ О.Ар-Раззаза, 
Уряд разом з 
Центральним Банком, 
банками та приватним 
сектором вивчають 
можливості виходу з 
кризи, а також працює 
над програмами 
створення додаткових 
робочих місць для 
молоді. 

Корпорація розвитку 
підприємництва 
Йорданії запустила 
два проекти на 
підтримку середнього 
і малого бізнесів, за 
найбільше 
постраждали від 
епідемії, із загальним 
фондом 959 тис. дол. 
США. Програми 
передбачають надання 
грантів 40 
підприємствам на 
конкурентній основі 
та підтримку експорту 
національної 
продукції.  



розвитку епідеміологічної ситуації. 

Через збільшення кількості нових 
випадків захворювання у деяких 
населених пунктах провінцій з 
послабленими карантинними 
заходами, де такі випадки були 
виявлені, повертають обмеження. 

У країні продовжує здійснюватися 
вибіркове тестування на COVID-19. 

З 29.05 дозволяється пересування 
представників медіа під час 
щоп’ятничної повної комендантської 
години.  

Державний сектор працює в обсязі, 
необхідному для забезпечення 
мінімального функціонування, з 8:30 
до 15:30. 

З 25.05 дозволено в’їзд до провінції 
Акаба без обов’язкового тестування 
на вірус. 

Триває поступове відновлення роботи 
державних та приватних секторів. 

Прийнято рішення виключити 
громадський транспорт із системи 
обмеження пересування за номерним 
знаком. 

З 5.06 відкриваються для п’ятничної 
молитви мечеті. Враховуючи 
посилені карантинні заходи у 
п’ятницю, дозволяється ходити на 
молитву лише пішки у часовому 
проміжку 11:00 – 14:00.  

7.06 відкриваються церкви. Людей з 
хронічними хворобами та похилого 
віку попросили не відвідувати мечеті 

20 травня 
Міністерством праці 
було прийнято 
рішення про 
застосування 
покарання до низки 
приватних 
підприємців, які не 
виплатили зарплату 
своїм працівниками, 
не дивлячись на 
фінансову 
спроможність це 
зробити.  

Керівництво держави 
закликає до 
об’єднання зусиль 
волонтерів всередині 
країни. 

Король поклав курс на 
збільшення експорту, 
контроль урядових 
витрат та 
капіталізацію наявних 
за поточних умов 
економічних 
можливостей для 
зменшення тиску на 
економіку країни. 

Міністерство туризму 
опрацьовує 
можливість 
відновлення 
внутрішнього 
туризму. При цьому, 
міжнародне 
авіасполучення не 
планується 
відновлювати 



та храми. 

Для тих, хто повернувся із-за кордону 
діє вимога дотримуватися 14-ти 
денного карантину в готелі та 
додаткової 14-ти денної самоізоляції 
вдома. 

З 6 червня відбулося зняття або 
суттєве послаблення карантинних 
заходів, що передбачає повне 
відновлення роботи релігійних 
установ, зменшення комендантської 
години з 00:00 до 06:00 щодня 
(бізнесу дозволено працювати з 6:00 
до 23:00), скасування повної 
комендантської години щоп’ятниці, 
відновлення роботи закладів 
харчування, готелів, туристичних 
майданчиків, ясел (школи, 
університети, дитячі садочки, 
молодіжні клуби, кінотеатри, 
громадські парки, дитячі майданчики, 
весільні та поминальні зали 
лишаються закритими), скасування 
номерної системи пересування 
автотранспорту, відновлення 
відвідування в’язниць та будинків 
догляду, відновлення сполучення 
громадським транспортом між 
провінціями (із 50% заповнених 
місць) та авіасполучення між 
Амманом та Акабою, дозвіл 
проводити спортивні заходи без 
глядачів. При цьому особам віком 
понад 70 років тим, що мають 
хронічні хвороби, пересування 
заборонене. 

щонайменше до липня 
2020. 

Міністерство праці 
дозволило іноземний 
працівникам в 
Йорданії та їхнім 
сім’ям повернутися до 
свої країн, звільнивши 
їх від необхідності 
сплачувати штрафи та 
пов’язані з дозволом 
на роботу платежі, що 
має збільшити шанси 
на працевлаштування 
для місцевих жителів. 

Прийнято рішення 
про реструктуризацію 
міністерств, 
департаментів та 
комісій з метою 
зменшення витрат та 
збільшення 
ефективності.  

Йорданська 
інвестиційна комісія 
запустила онлайн 
платформу для 
інвесторів, яка 
включає послуги з 
міського планування, 
ліцензування та 
контролю, 
інвестиційного вікна, 
пом’якшень та 
ініціатив, які можна 
отримати 
дистанційно. 

Міністерство праці 
зобов’язало 



роботодавців 
відновити ті 
контракти з 
йорданськими 
працівниками, які 
мають визначений 
термін та закінчилися 
у період з 30.04 до 
припинення дії 
надзвичайного стану. 

Центральний Банк 
передбачив 
можливість для 
найбільш уражених 
наслідками пандемії 
осіб подати заявку на 
відтермінування 
внесення платежів по 
кредитам у червні. 

Роботодавцям, які 
найбільше 
постраждали від 
кризи, дозволено 
шукати мирної 
домовленості з 
працівниками щодо 
зменшення заробітної 
плати за травень та 
червень на 30%. Тим 
робітникам, що були у 
відпустці протягом 
цього періоду, 
дозволяється знизити 
зарплату до 60%. 

Тим роботодавцям, 
які не виплатили 
своїм співробітникам 
зарплату відповідно 
до указів Уряду, або 



звільнили їх під час 
карантину, буде 
заборонено 
працевлаштовувати 
іноземців, або 
продовжувати для них 
дозволи на роботу.  

1,4 млн. дол. США 
планують виділити з 
фонду "Himmat 
Watan" на 
фінансування 
повернення до ЙХК 
ти громадян, які не 
мають змоги сплатити 
самостійно такі 
витрати.  

Уряд на три роки 
скасував плату за 
ліцензію на ведення 
домашнього 
господарства. 

Уряд оголосив про 
відшкодування виплат 
для працівників 
державного сектору 
на початку наступного 
року. 

Канада Ключовими напрямами урядової 
програми протидії пандемії в Канаді 
є: 
забезпечення здоров’я та безпеки 
громадян Канади; 
співпраця з провінціями, територіями 
та корінними народами; 
допомога в рамках глобальних 
заходів протидії; 
забезпечення економічної 
стабільності; 

16.06. Уряд 
повідомив про 
продовження 
на 30 днів до 
21 липня 
заборони на 
перетин без 
поважних 
причин 
канадсько-
американськог

Рівень захворюваності 
в провінціях та 
територіях є різним. 
Станом на 18.06. в 
країні зареєстровано 
100146 випадків 
зараження, 62445 осіб 
одужало, 8299 
летальних випадків. 
За повідомленнями 
уряду, запроваджені 

11.06.Уряд Канади оголосив про виділення 133 млн. 
кан. дол. для підтримки бізнес-проектів 
представників корінних народів, насамперед у сфері 
туризму. 
16.06.продовжено дію федеральної Програми 
фінансової допомоги населенню у зв’язку із 
пандемією «Canada Emergency Response Benefit» на 
наступні 8 тижнів. Загальна вартість програми -  50 
млрд. кан. дол. 
Того ж дня новопризначений керівник 
Центрального банку Канади Тіф Маклем взяв 

Протягом 
останнього тижня 
змін в поточному 
зовнішньоторговел
ьному режимі 
Канади, який може 
вплинути на 
доступ 
українських 
суб’єктів ЗЕД до 
канадського ринку, 



надання державних послуг на 
належному рівні. 
https://www.canada.ca/en/public-
health/services/diseases/2019-novel-
coronavirus-infection/canadas-
reponse/government-canada-takes-
action-covid-19.html 

о кордону. заходи є 
ефективними: заклади 
охорони здоров’я 
Канади володіють 
достатніми 
можливостями для 
прийому та лікування 
хворих на 
коронавірус. 
Ступінь поширення 
коронавірусу суттєво 
відрізняється в 
провінціях та 
територіях. 

участь у засіданні комітету з питань фінансів 
Палати громад. У своєму виступі він, зокрема, 
зазначив, що ключова відсоткова ставка на рівні 
0,25% найближчим часом не буде переглядатися, а 
відновлення канадської економіки очікується у ІІІ 
кварталі цього року. Також глава канадського 
центробанку поінформував, що за результатами 
опитування Статистичного бюро Канади та 
компанії «Ipsos» близько третини канадців почали 
рідше використовувати готівку, віддаючи перевагу 
безготівковим розрахункам. На думку Т. Маклема, 
канадцям та роздрібним мережам не варто повністю 
відмовлятися від готівки з огляду на наявність в 
країні економічно уразливих верств населення. 
Також, на його думку, канадські банкноти, які 
виготовлені з полімерних матеріалів, можна мити та 
дезінфікувати відтак, вони не несуть більшої 
загрози поширення коронавірусу, аніж інші 
предмети громадського користування. У цьому 
зв’язку канадський посадовець також зазначив, що 
Банк Канади особливу увагу приділяє можливості 
впровадження власної цифрової валюти. Раніше 
канадський Банк уже вказував на причини, які 
можуть спонукати до переходу на цифрову валюту. 
В умовах коронавірусу додатковою причиною може 
стати припинення користування канадцями 
готівковими коштами. Уже зараз, у разі потреби, в 
Банку є достатньо власних напрацювань для 
впровадження такого виду розрахунків. Оцінюючи 
стан функціонування фінансової системи він 
зазначив, що потреба в ліквідності повертається до 
звичних рівнів, а ринки відновлюють повноцінну 
роботу. Відтак, Банк скоротив частину операцій з 
огляду на відсутність попиту зі сторони учасників 
фінансового ринку. 

не відбулося. 
 

Катар З 13.03.2020 року закрито на 
невизначений термін театри, 
кінотеатри, дитячі ігрові зони, 
спортзали, місця проведення 
шлюбних церемоній, включаючи такі, 
що розташовані в готелях. 

До подальшого 
повідомлення 
(Уряд, Емір 
Катару) 

На сьогодні щоденний 
приріст кількості 
інфікованих дещо 
знизився і становить 
близько 1100-1300 
хворих. Одужують в 

- 17.03.20 р. урядом 
виділено понад 20 
млрд. доларів на 
підтримку приватного 
сектору, Центробанк 
Катару забезпечив 

- 18.03.20 урядом 
прийнято рішення про 
скасування митного 
оподаткування на імпортні 
операції з продовольчими 
товарами і медикаментами 

- 
 
 
 
 
 



З 22:00 15.03.2020 року 
припинив роботу будь-який 
громадський транспорт. 

З 16.03.2020 року на невизначений 
термін припинена робота будь-яких 
закладів громадського харчування. 
Таким закладам дозволили працювати 
лише в режимі виконання замовлень 
для доставки додому або замовлень 
«takeaway». 

З 18.03.2020 року Катар 
припиняє приймати будь-які рейси з 
інших країн світу за виключенням 
транзитних рейсів, вантажних 
перевезень, а також рейсів, які 
перевозитимуть підданих Катару з 
інших країн. 

З 18.03.2020 року зачинено 
всі магазини і відділення банків у 
торгівельних моллах, крім 
продуктових магазинів і аптек. Також 
закриваються всі перукарні, салони 
краси і припиняється надання будь-
яких оздоровчих послуг в готелях. 

З 22.03.2020 року всі учні 
шкіл переведені на дистанційну 
форму навчання.  

З 22.03.2020 року заборонено 
всі форми зібрань в громадських 
місцях, в тому числі на набережній, 
громадських парках та пляжах. 
Запроваджено мобільні патрулі, які 
слідкуватимуть за умовами 
дотримання правил, спрямованих на 
протидію поширенню COVID-19. Всі 
порушники будуть заарештовані, а 
їхні імена оприлюднено.  

середньому до 1700 
осіб на добу, що 
призводить до 
поступового 
зниження кількості 
активних випадків у 
Катарі. Всі виявлені 
інфіковані особи 
ізольовані. За 
порушення правил 
карантину 
передбачена 
відповідальність у 
вигляді штрафу до 
55 000 доларів США 
та/або до 3 років 
ув’язнення. 
Застосовані 
обмежувальні заходи 
значною мірою 
сприяють 
запобіганню 
поширення 
захворювання. 

необхідною 
ліквідністю кредитно-
фінансову систему 
країни і запровадив 
механізм підтримки 
приватних банків, 
державні інвестиційні 
фонди збільшили 
інвестиції у Катарську 
фондову біржу на 
понад 2,7 млрд. 
доларів США. 
- 19.03.2020 р. ТПП 
Держави Катар 
сформовано 
Надзвичайну комісію 
для протидії 
негативному впливу 
Covid-19. З метою 
підтримання 
постійного контакту з 
представниками 
бізнес-середовища та 
ефективного 
вирішення питань, 
пов’язаних з 
повсякденним 
функціонуванням 
підприємств і 
компаній в умовах 
обмежувальних 
заходів, ТПП 
запроваджено 
«гарячі» телефонні 
лінії.  
- 19.03.20 р. 
Генеральною 
податковою 
адміністрацією 
прийнято рішення 
щодо продовження на 
два місяці граничного 

на період 6 місяців. 
- 25.03.20 р. МОЗ Держави 
Катар у рамках 
комплексних заходів, 
спрямованих на протидію 
негативному впливу від 
коронавірусної інфекції 
COVID-19, введені нові 
вимоги до імпорту 
харчових продуктів до 
країни. З 25 березня ц.р. 
всі товари зазначеної 
категорії, які завозяться до 
Катару, повинні мати 
сертифікат або інший 
офіційний документ 
«компетентного органу» 
країни-експортера із 
підтвердженням вжиття 
усіх необхідних заходів 
для уникнення можливості 
зараження вантажу 
COVID-19. 
- 23.03.20 р. рейтинговим 
агентством S&P Global 
Ratings підтверджені 
довгострокові і 
короткострокові суверенні 
кредитні рейтинги Катару 
в іноземній і національній 
валюті на рівні «AA- A- 
+», з прогнозом 
"стабільний". 
- 23.03.2020 р. Головним 
митним управлінням 
Катару прийнято рішення 
про скасування митних 
зборів на 905 найменувань 
основних продовольчих 
товарів і предметів 
медичного призначення на 
термін шість місяців. 

 
 

- українським 
експортерам до 
пакету відповідної 
документації 
необхідно 
додавати 
сертифікат 
«компетентного 
органу» або 
офіційний 
документ 
компанії-
постачальника чи 
транспортного 
агента (на 
офіційних бланках, 
завірені підписами 
і печатками). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- при здійсненні 
експортних 
операцій 
українським 
постачальниками 
продукції до 



25.03.2020 року Прес-служба 
Уряду Катару оголосила про 
тимчасове закриття усіх пунктів 
обміну валют і переказу коштів з 
26.03.2020 року. Відтепер і до 
оприлюднення спеціального 
повідомлення такі операції можна 
буде здійснювати виключно через 
електронні платформи. 

26.03.2020 року Еміром 
Катару було ухвалено декрет про 
посилення відповідальності за 
порушення законодавства країни в 
сфері боротьби з інфекційними 
захворюваннями. Згідно з новим 
декретом, порушення 
відповідальними суб’єктами 
обов’язку повідомляти уповноважені 
органи про виявлення або підозру 
наявності інфекційного захворювання 
у відповідних категорій осіб, 
порушення правил ізоляції та 
карантину осіб, а також порядку 
поховання інфікованих тіл 
каратиметься ув’язненням строком до 
трьох років та/або штрафом до 55 000 
доларів США. Порушення 
законодавчих вимог стосовно 
вакцинації каратиметься ув’язненням 
до одного місяця та/або штрафом до 
2740 доларів США. 

05.04.2020 року Державна 
медична корпорація Хамад 
повідомила про призупинення 
амбулаторного прийому у лікарів. 
Натомість всі консультації 
надаватимуться в телефонному 
режимі в той самий час, коли було 
призначено прийом у лікаря. 

терміну подання 
катарськими 
суб’єктами 
підприємницької 
діяльності податкових 
декларацій за 
підсумками 2019 р., з 
30 квітня до 30 червня 
2020 р. 
- 07.04.2020 р., у 
рамках заходів із 
підтримки 
фінансового сектору 
країни, Катар провів 
емісію євробондів на 
10 млрд. дол. США з 
терміном погашення 
від 5 до 30 р. Обсяг 
попередніх заявок на 
емісійний пакет 
становив близько 45 
млрд. доларів. 
- 12 квітня 2020 р 
Міністерством 
торгівлі і 
промисловості 
встановлено 
максимальний розмір 
оплати за електронний 
маркетинг і доставку 
товарів.  
Згідно з рішенням 
Комітету з визначення 
максимальних цін і 
коефіцієнтів прибутку 
№ (3) від 2020 р, 
встановлено 
максимальні рівні 
оплати за послуги е-
маркетингу і доставку 
товарів. 
У випадку надання 

Відповідні зміни щодо 
скасування імпортних мит 
на згадані товари внесені 
до системи електронного 
митного оформлення 
«Nadeeb», доступ до якої 
мають всі офіційно 
зареєстровані компанії-
імпортери Катару. 
- 26.03.2020 р. 
Міністерством торгівлі і 
промисловості Катару 
укладено угоди про 
співпрацю з провідними 
катарськими 
агропромисловими і 
торговельними фірмами 
щодо забезпечення 
продовольчої безпеки 
держави у рамках 
боротьби з COVID19. 
Угоди підписані з Qatar 
Flour Mills, National Food 
Industries (Food Co), Qatar 
National Import and Export 
Company, Widam Food 
Company, Baladna Food 
Industries, Al Mana and 
Partners, Al Rawabi, 
International Foundation for 
Wildlife Research, Al Majid 
and Jawad (Amjad), Crystal 
Food Oil Factory, Tazweed 
for Trading and Catering, 
Nestle Qatar Trading, 
Suncons Trading And 
Contracting, Bludan Trading 
Group. 
У рамках укладених 
контрактів передбачено 
залучення згаданих 
компаній до заходів зі 

Катару необхідно 
через катарських 
агентів перевіряти 
ставки митних 
зборів на 
конкретну 
продукцію з 
використанням 
системи «Nadeeb». 
 
 
 
 
 
 
 
 
- У разі інтересу 
вітчизняних 
виробників у 
налагодженні 
експорту товарів 
зазначеної 
категорії до Катар, 
ПУ готове надати 
необхідне 
сприяння у 
поширенні 
пропозицій про 
співпрацю серед 
профільних 
державних і 
приватних установ 
та організацій 
Катару, а також у 
встановленні 
контактів із 
зазначеними 
компаніями. 



13.05.2020 року Урядом Катару 
було прийнято рішення про 
обов’язкове носіння захисних масок 
усіма особами, які залишають власні 
домівки. За недотримання такої 
вимоги застосовуватиметься 
покарання як за порушення 
карантинних заходів, що полягає у 
позбавленні волі на строк до трьох 
років та/або штрафі у розмірі до 
55000 доларів США. 

3 22.05.2020 заборонено 
перебувати в приватних авто більше, 
ніж двом особам. Трьом особам 
дозволено перебувати в таксі, 
лімузинах та авто з сімейним водієм. 
Обов’язковим для всіх, хто перебуває 
в Катарі, є встановлення на 
смартфони мобільного додатку 
Іхтіраз (ризик-детектор COVID-19). 

Перша фаза, яка почалася 15 
червня 2020 року, передбачає 
обмежене відкриття мечетей, крім 
п’ятничних молитв. Дозволено 
використання приватних човнів. В’їзд 
до Катару дозволений лише 
громадянам Катару та особам, що 
мають дозвіл на постійне 
проживання, за умови обсервації за 
власний рахунок протягом 14 днів. 
Відкриваються парки, а також 
дозволяються професійні тренування 
на відкритому просторі для не більше, 
ніж п’яти осіб. Приватним медичним 
закладам дозволено працювати на 40 
відсотків від їх спроможності. В 
торговельних центрах відкриваються 
магазини площею більше, ніж 300 
кв.м., але не більше, ніж 30 відсотків 
спроможності торговельного центру. 

маркетингових послуг 
і доставки товарів 
максимальна ціна за 
послугу становить 
19% від вартості 
замовлення, у разі 
виконання виключно 
маркетингового 
обслуговування не 
повинна 
перевищувати 10% від 
вартості замовлення.  
Рішенням комітету 
також встановлено, 
що максимальна плата 
за доставку товарів до 
споживача становить 
10 катарських реалів 
(2,7 доларів США). 
- 21.04.2020 р. 
Міністерство 
адміністративного 
розвитку, праці та 
соціальних питань 
опублікувало 
додаткові роз’яснення 
щодо організації 
дистанційного 
функціонування 
приватних та 
державних 
підприємств в умовах 
боротьби з 
поширенням 
коронавірусу. Згідно з 
роз’ясненнями 
Міністерства, умови 
праці для працівників, 
які працюють 
дистанційно, повинні 
залишатися 
незмінними, 

збільшення стратегічних 
резервів основних 
продовольчих товарів 
першої необхідності, 
зокрема рису, цукру, 
харчової олії, зернових 
(пшениця, ячмінь), 
мороженого червоного 
м'яса, молока і молочних 
продуктів тривалого 
зберігання тощо. 
- 13.04.20 р. Емір Катару 
шейх Тамім Аль Тані у 
режимі відеоконференції 
провів 2-е засідання Вищої 
ради з економічних питань 
та інвестицій Катару 
(Supreme Council for 
Economic Affairs and 
Investment). У засіданні 
Ради взяли участь 
Заступник Еміра шейх 
Абдулла Аль Тані, 
Прем'єр-міністр, Міністр 
внутрішніх справ Катару 
шейх Халід Аль Тані та 
ключові міністри 
економічного блоку уряду. 
Головними питаннями 
засідання були протидія 
пандемії COVID-19, 
функціонування ключових 
галузей промисловості та 
виконання стратегічних 
програм економічного 
розвитку Катару у нових 
умовах. 
- 14.04.20 р. кредитне 
агентство Moody's 
Investors Service присвоїло 
Державі Катар суверенний 
кредитний рейтинг «Aa3» 



Дозволено перебування на робочих 
місцях 20 відсоткам персоналу, за 
умови дотримання заходів з охорони 
здоров’я.   

 

відповідно до 
наявного трудового 
договору. Крім того, 
розмір узгодженої 
сторонами у 
попередньому 
договорі заробітної 
плати, інших виплат, у 
т.ч. витрати на 
харчування і 
проживання тощо, 
також не повинні 
змінюватися. 

зі стабільним прогнозом.  
Оцінка агенції 
підтверджує стійкість 
економіки Катару в 
умовах кризи, відображає 
позитивний фінансовий 
баланс країни на тлі 
потужних запасів 
вуглеводнів і стабільно 
високого доходу на душу 
населення. 
- 10.05.2020 р. 
Міжнародне рейтингове 
агентство S&P Global 
Ratings підтвердило 
довгостроковий і 
короткостроковий 
суверенний кредитний 
рейтинг Держави Катар в 
іноземній і національній 
валюті на рівні «AA-/A-1 
+» зі стабільним 
прогнозом. За висновками 
агентства, прогноз 
«стабільний» базується на 
експертних оцінках 
існуючих ризиків для 
Катару як «помірні і 
збалансовані». 
Незважаючи на різкий 
економічний спад і низькі 
ціни на вуглеводні, S & P 
Global Ratings не очікує 
суттєвого, за рамками 
прогнозованого, 
погіршення економічного 
стану та фінансової 
стабільності Катару. 
- Згідно з оцінкою 
міжнародної аудиторської 
компанії KPMG, 
економіка Держави Катар 



за більшістю показників 
краще, ніж у більшості 
регіональних країн, 
протистоїть негативному 
впливу пандемії COVID-
19. За висновками KPMG, 
своєчасно вжиті 
катарським урядом заходи 
із захисту економіки, 
серед яких фінансова 
підтримка місцевої 
фондової біржі (2,7 млрд. 
доларів США), 
стимулюючий пакет для 
допомоги малому бізнесу і 
найбільш постраждалим 
секторам економіки (20,5 
млрд. доларів США), 
підтримка фінансового, 
страхового, ІТ секторів, 
сфери нерухомості 
забезпечили збереження 
стабільності та 
антикризову стійкість 
економіки Катару. 
- 20.05.2020 р. Банком 
розвитку Катару (QDB) 
прийнято рішення щодо 
включення до переліку 
учасників Національної 
програми гарантій 
(National Response 
Guarantee Program) 
катарських приватних 
компаній, які  працюють у 
секторі будівництва. 
Відповідно до Програми, 
що розроблена QDB у 
співпраці з Міністерством 
фінансів і Центробанком 
країни у рамках 
державних заходів з 



протидії COVID-19, 
постраждалі від пандемії 
фірми можуть отримати 
фінансову підтримку 
(пільгове кредитування) 
для забезпечення виплат 
заробітних плат 
працівникам і покриття 
рентної плати. Відсотки за 
кредитами будуть 
компенсовані урядом 
Катару через QDB. 
 
- Згідно зі щорічним 
звітом (World 
Competitiveness Yearbook) 
Міжнародного інституту 
розвитку управління 
(Швейцарія), у 2020 р. 
Катар посів 14-е місце у 
рейтингу глобальної 
конкурентоспроможності 
країн (2019 р. – 10 місце). 
За даними інституту, 
Катар підтвердив високі 
рейтинги за такими 
ключовими показниками, 
як ефективність 
функціонування економіки 
(6 місце), ефективність 
діяльності уряду (7), 
ефективність бізнес-
сектору (11). 
Високі показники 
світового рейтингу 
підтверджують 
ефективність 
функціонування 
катарської економіки в 
умовах глобальної кризи, 
пов’язаної з 
коронавірусом та 



низькими цінами на 
енергоносії. 

Кенія  11 червня 2020 р. Міністр фінансів Кенії У.Яттані представив в Парламенті Кенії 
бюджет країни на наступний 2020/2021 рр. фінансовий рік (починається з 1 липня) у розмірі, 
який дорівнює приблизно 2,79 млрд. дол. США.  

Дефіцит бюджету зафіксований на рівні 0,84 млрд. США. При цьому, існуючий 
дефіцит бюджету у 2019/2020 р. за словами У.Яттані було скорочено з 8,3% до 6,3%. 

За словами, У.Яттані, з метою покриття дефіциту бюджету країни Уряд Кенії 
продовжить практику зовнішніх запозичень, зокрема, на пільгових умовах. 

При цьому в бюджет також закладені витрати (приблизно 537 млн. дол. США), 
пов’язані з реалізацією масштабних заходів у рамках стимулювання усіх секторів економіки з 
метою протидії поширенню пандемії коронавірусу COVID-19 та подолання її негативних 
соціально-економічних наслідків, які оголошувались Президентом Кенії У.Кеніяттою 
протягом квітня – травня 2020 р. (включаючи оптимізацію облікової ставки Центробанку, 
коефіцієнту ліквідності, податку для фізичних осіб, подовження для комерційних банків дії 
угод про викуп боргових зобов’язань, тощо). Інформація з порушених питань доводилась до 
відома Центру листами Посольства №61619/51-200-21 від 26.03.2020 р., № 61619/51-200-332 
від 24.05.2020 р.  

Через несприятливі погодно-кліматичні умови у Кенії (повені, посухи, нашестя 
сарани), а також наслідки поширення у І-й половині 2020 р. пандемії коронавірусу COVID-19, 
Мінфін Кенії був змушений скоригувати зростання ВВП країни (з 5,8% до 2,5% у 2020 р., 5,8% 
у 2021 р.; за прогнозами МВФ у 2020 р. ВВП Кенії зросте на 1%). 

У бюджеті країни також передбачені кошти у розмірі 181 млн. дол. США на добудову 
ділянки високошвидкісної залізниці «Найробі - Найваша» та 55 млн. на добудову «кремнієвої 
савани» Кенії – ІТ-містечка «KONZA». 

Також передбачається введення цифрового податку у розмірі 1,5% на он-лайн платежі, 
що може уповільнити розвиток ІТ-сектору, який раніше розглядався Урядом Кенії як один із 
пріоритетних. 
 

 

Кіпр Уряд запроваджує швидкі тести на 
коронавірус в аеропортах, щоб 
мінімізувати час очікування 
пасажирів, що прибувають на Кіпр.  

Результати тесту стають відомі 
протягом 1,5 

години. 

 

 Динаміка виявлення 
коронавірусу:  

 

11.06 - 3; 

12.06 -5; 

13.06 -0; 

14.06 -3; 

Радою міністрів 
затверджено п'ять 
цільових програм із 
загальним бюджетом 
150 млн. євро для 
підтримки 
працівників, 
підприємств та 
безробітних, а саме: 

1. Готелі і об’єкти 

Список країн за 
категоріями А і В, з якими 
відкрив авіасполучення:   

А – Австралія, Австрія, 
Чехія, Данія, Естонія, 
Фінляндія, Німеччина, 
Греція, Мальта, Норвегія, 
Болгарія, Словаччина, 
Словенія і Південна 
Корея. 

Через 
епідеміологічну 
ситуацію, на даний 
час Україна не 
включена до 
жодної категорії з 
якою Кіпр відкрив 
авіасполучення.  



 

 

 

 

 

15.06 -2; 

16.06 -0; 

 17.06-0.  

 

Всього – 1093 осіб (у 
т.ч. 108 на окупов. 
терит.). 

 

Повністю одужали 
після лікування 920 
осіб (у т.ч. 104 на 
окуп.терит). 

 

Загальна кількість 
летальних випадків 
унаслідок 
коронавірусу – 22 (у 
т.ч. 4 на окуп. терит). 

 

Станом на 11.06 на 
Кіпрі було проведено 
134 706 тестів на 
коронавірус, що 
відповідає 15600 
тестів на 100 тис. 
населення.   

розміщення туристів.  

2. Економічна 
діяльність, пов’язана з 
туристичним 
сектором.  

3. Економічна 
діяльність, яка не 
охоплена першими 
двома.  

4. Спеціальна 
програма для 
підприємств, які 
залишаються 
закритими, такі як 
нічні клуби, 
кінотеатри тощо.   

5. Спеціальна 
програма для 
безробітних. 

 

Радою міністрів 
затверджено 
гарантійну угоду на 
38.11 млн. євро з ЄК, 
таким чином Кіпр 
може брати участь у 
програмі SURE, мета 
якої захистити робочі 
місця, які постраждалі 
від наслідків пандемії.  

В – Ізраїль, 

Польща, Румунія. 

 

За дослідженням 
Оксфордського 
університету Кіпр входить 
до топ-10 країн світу за 
готовністю до 
послаблення обмежень 
через коронавірус, а саме,  

Нова Зеландія, Гренландія, 
Руанда, Тайвань, Кіпр, 
Гонконг, Сейшельські 
острови, Словаччина, 
Тринідад і Тобаго та 
В'єтнам. 

 

Куба Урядом країни прийнята стратегія по 
виходу країни з тривалого карантину, 
визваного пандемію коронавірусу. 
Стратегія складається з двох 
основних розділів: 1 – План заходів 
по поступовому повернення країни до 
повноцінної життєдіяльності; 2 – 

Вивід країни з 
карантину 
буде 
проходити в 
три фази з 
наступними 
особливостями

Ефективність 
виконання заходів 
середня. 
Кількість нових 
захворювань за добу 
продовжує тенденцію 
до зменшення і 

На 1-й та 2-й фазах: 
працівники, які не 
працюють відповідно 
з санітарними 
положеннями або 
госпіталізацією, 
продовжують 

Загальна продовольча 
ситуація в країні 
продовжуєпогіршуватись. 
Стратегія економічного 
зростання для протидії 
тривалій економічній 
кризі в країні, яка 

Стримуючими 
факторами  для 
України 
залишаються: 
неплатоспроможні
сть кубинської 
сторони; 



Стратегія економічного зростання для 
протидії тривалій економічній кризі. 
 

. Всі провінції 
(області) 
країни 
розпочнуть 
вихід з 
карантину з 1-ї 
фази 
одночасно, з 
18 червня, крім 
провінцій 
Гавана та 
Матанзас, де  
зберігаються 
вогнища 
поширення 
захворювання.  
Заходи 
проводитимуть
ся поступово і 
асиметрично. 
Пріоритет 
віддаватиметьс
я зниженню 
рисків 
розповсюджен
ня хвороби та 
запобіганню 
повторних 
спалахів 
захворювання. 
Кожна 
провінція буде 
приймати 
самостійне 
рішення щодо 
переходу до 
наступної 
фази, тому що 
ситуація в 
провінціях 
складається і 
змінюється по 

коливається в межах 
5-15 випадків 
(максимальний рівень 
74). Переважно це 
мешканці Гавани. 
Станом на 17 червня 
офіційно 
підтверджено 2295 
випадків 
захворювання, 85 
померлих. 

отримувати 100% 
заробітної плати; 
працівники, які 
втратили внаслідок 
карантину роботу, 
отримують 60% 
оплати. 
На 3-й фазі: 
працівники, які 
втратили внаслідок 
карантину роботу, 
отримують 60% 
оплати. Якщо 
протягом місяця з 
початку фази вони без 
поважної причини не 
прийняли пропозиції 
по працевлаштуванню 
– платня їм не 
виплачується. 
 
 

прийнята Урядом, 
передбачає наступні 
основні напрямки:. 
1. Збільшуються 

повноваження 
підприємств на імпорт 
продукції визначеної 
номенклатури. 
2. Інвестиційні проекти 

автоматично 
продовжуються на 1 рік. 
3. Збільшуються 
експортні напрямки 
діяльності економіки. 
4. Збільшуються 

інвестиції. 
5. Зберігається протягом 

3-х фаз продаж продуктів 
харчування за вільно 
конвертований песо 
(CUC). 
6. Удосконалюється 

електронна комерція. 
7. В 1-й фазі 

відкриваються магазини та 
відділи продажу 
промислових товарів. 
8.  В 2-й фазі 
розпочинається процес 
поступового відновлення  
гастрономічних послуг (на 
30-60%). При цьому для 
працівників обов’язкове 
носіння захисних масок. 
9.   Відновлюється 

продаж товарів для 
приватних підприємців. 
10.   Відновлюється 

мережа державних готелів.  
 

специфічні умови 
кубинського 
ринку, в яких 
ділові кола 
України 
працювати 
неготові; 
віддаленість 
кубинського ринку 
та відсутність (в 
умовах пандемії) 
сполучення з 
Кубою. 



різному. 
Столиця 
країни 
м.Гавана 
перейде до 2-ї 
фази 
останньою. 
Введення та 
відміна заходів 
залежатиме від 
протоколів 
Міністерства 
охорони 
здоров’я.  

Марокко Центральний банк Марокко (Банк 
Аль Магриб, БAM)  знизив ключову 
ставку на 50 базових пунктів, до рівня 
1,5%. 
Рішення було прийняте під час 
другого щоквартального засідання 
правління БАМ. 
Метою заходу є "повне звільнення 
резервного рахунку на користь 
банків".  
Це рішення є частиною цілого 
комплексу заходів БАМ з метою 
пом'якшення негативного впливу 
пандемії COVID-19 на економіку 
Марокко. 

9 червня ц.р. 
Урядом 
Марокко було 
прийнято 
рішення про 
продовження 
надзвичайного 
стану в країні 
ще на один 
місяць до 10 
липня ц.р. 

Досить висока. 
За даними МОЗ 
Марокко, кількість 
захворілих  
станом на 17 червня 
ц.р. 
складає 8.985 осіб. 
За останню добу 
зафіксовано 54 нових 
випадків зараження 
COVID-19. 
Кількість одужань 
продовжує зростати, 
досягнувши в цілому 
7960 
Кількість загиблих у 
країні становить 212. 
 
 

 Банк Credit Agricole 
запускає «програму 
економічного відродження 
Марокко». 
Банк є однією з 
фінансових установ, яка 
здійснила суттєвий внесок 
до Спеціального фонду 
боротьби з пандемією 
Ковід-19, створеного за 
ініціативи короля Марокко 
Мохаммеда VI. 
Згадана програма 
подається як прояв 
«добровільного та 
солідарного підходу» 
установи щодо підтримки 
національної економіки 
Марокко. 
Спеціальний механізм має 
на меті  підтримати 
економічне зростання, 
допомагаючи 
підприємствам, 
постраждалим від кризи 
COVID-19, відновити або 
продовжити свою 

 



діяльність. 
Молдова 15.05.2020 р. Національна комісія з 

охорони здоров'я оголосила з 16 
травня по 30 червня 2020 р. 
надзвичайний стан у сфері охорони 
здоров’я, який замінив надзвичайний 
стан, що був запроваджений 
18.03.2020 р. Комісією з 
надзвичайних ситуацій РМ. 

Відповідальними за управління 
надзвичайним станом у цей період 
покладено на Міністерство охорони 
здоров’я, праці і соціального захисту 
РМ та Національне агентство 
громадського здоров’я. 

На період дії надзвичайного стану у 
сфері охорони здоров’я центральні та 
місцеві органи публічної влади, усі 
юридичні і фізичні особи зобов'язані 
виконувати усі рішення Національної 
комісії з охорони здоров'я та 
забезпечувати дотримання соціальної 
дистанції між людьми не менше 1 
метра, правил гігієни рук і дихання, 
носіння масок в громадському 
транспорті, комерційних 
приміщеннях та закритих 
громадських місцях.  

 
Усім громадянам РМ та іншим 

фізичним особам на території РМ до 
30 червня 2020 р. заборонено: 

- перебувати в громадських місцях 
(ліси, парки, алеї, пляжі тощо) 
групами більше 3-х осіб, 

- відвідувати ігрові майданчики, 
спортивні майданчики (за винятком 
індивідуальних тренувань 
спортсменів), зони відпочинку. 

Особам, старшим 63 років, 
заборонено перебувати поза домом і в 

до 30 червня 
2020 р.,  
 
розпорядження 
Комісії з 
надзвичайних 
ситуацій (з 
18.03.2020 р. 
до 15.05.2020 
р.) 
рішення 
Національної 
комісії з 
охорони 
здоров'я (до 
18.03.2020 р. і 
з 15.05.2020 
р.),  
 
 

За оцінками ВООЗ, 
РМ своєчасно 
запровадила безпекові 
заходи у боротьбі з 
коронавірусом 
COVID19.  
Протягом останніх 
тижнів 
епідеміологічна 
ситуації в РМ 
стабільно 
ускладнюється.  

 
18.06.2020 р.  

зареєстровано 478 
нових випадки 
зараження 
коронавірусом. 
Загалом було 
оброблено 1943 
зразки, з них 284 
повторно.  

Загальна кількість 
осіб з підтвердженою 
наявністю 
коронавірусу станом 
на 18.06.2020 р. 
досягла 12732 осіб. 

Серед працівників 
системи охорони 
здоров’я 
підтверджено 2040 
випадків зараження.  

За весь період 
епідемії вилікувано 
7252 осіб, померли – 
438 особи. 

Відстрочка до 
25.06.2020 р. сплати 
прибуткового податку 
з підприємницької 
діяльності за І квартал 
2020 р.  

Зниження ПДВ з 
20% до 15% для 
сектора HORECA. 

Введення мораторію 
на всі види державних 
перевірок до 
30.06.2020 р.  

Скасування 
зобов'язання щодо 
фінансового аудиту за 
2019 рік, за винятком 
суб'єктів суспільного 
інтересу. 

Перенесення до 
30.06.2020 р. терміну 
подання 
індивідуальних 
фінансових звітів за 
2019 р.  

Надання банкам 
можливості 
відтермінувати ставки 
по кредитах для 
юридичних осіб на 3 
місяці (до 30.06.2020 
р.)  

Заохочення 
небанківських 
кредитних організації 
знизити процентні 
ставки як мінімум на 
5% і надати кошти для 
виплати кредитів до 
30.06.2020. 

За оцінкою МВФ, у 
зв’язку з пандемією 
коронавірусу у 2020 р. 
відбудеться спад 
економіки РМ на 3%. 

Уряд РМ на сьогодні 
розглядає 3-й (найгірший) 
сценарії подальшого 
розвитку економіки у 2020 
р., при якому відбудеться 
зменшення обсягу ВВП на 
5%. 

За його прогнозами, до 
кінця 2020 р. зовнішній 
борг РМ зросте до 73 
млрд.леїв (близько 4,2 
млрд.дол. США), що 
становитиме 29,5% від 
ВВП. 

Уряд РМ розглядає три 
головні зовнішніх джерела 
фінансування державного 
бюджету у 2020 р.: 

- кредит від уряду РФ в 
розмірі 200 млн. євро. 
Угоду було підписано 
17.04.2020 р. (кредит на 10 
років під 2%), проте у 
зв’язку з визнанням 
процедури її підписання  
неконституційною, уряд 
звернувся до РФ  щодо 
підписання нової 
кредитної угоди; 

- допомога МВФ у 
рамках спеціального плану 
надання допомоги країнам 
у зв'язку з пандемією 
вірусу. 17.07.2020 р. Рада 
директорів МВФ схвалила 

Заходи, вжиті на 
урядовому рівні, 
на разі не мають 
безпосереднього 
впливу на доступ 
українських 
компаній до ринку 
РМ. 

Водночас, 
внутрішній ринок 
споживчих товарів 
значно залежить 
від імпорту, у т.ч. з 
України. 

Незважаючи на 
відкриття КПП на 
кордонах з 
Україною і 
Румунією, 
доставка товарів 
все ще 
відбувається 
нерівномірно. 

 
Скасування 

тендеру на 
поставки 
електроенергії до 
РМ на період 
01.04.2020-
31.03.2021 рр. і 
продовження на 3 
місяці 
відповідного 
контракту з 
Молдавською 
ГРЕС 
(Придністров’я) 
може призвести до 
значного 



громадських місцях без суворої 
необхідності. 

Особам, що знаходяться в режимі 
самоізоляції на дому, заборонено 
виїзд з території РМ. 

Особи, які перебувають за межами 
свого будинку/місця проживання, 
зобов'язані мати при собі посвідчення 
особи або інший документ, що 
підтверджує особу. 

Особи, що в’їжджають в РМ, в 
обов'язковому порядку заповнюють 
епідеміологічну картку і підписують 
декларацію про особисту 
відповідальність щодо самоізоляції 
протягом 14 днів у зазначених місцях. 

 
На період до завершення дії 

надзвичайного стану у сфері охорони 
здоров’я заборонено: 

- діяльність 
реабілітаційних/оздоровчих центрів, у 
т.ч. санаторно-курортних, 

- діяльність підприємств 
громадського харчування, в 
приміщеннях і в 
облаштованих/авторизованих ними 
місцях (за винятком приготування і 
доставки продуктів в режимі 
кейтерингу), 

- діяльність в сфері творчості і 
мистецтва, в т. ч. спектаклі, 
допоміжна діяльність зі сприяння 
художнім виставам, діяльність з 
управління концертними і 
театральними залами, 

- діяльність в галузі спорту, 
організації відпочинку та розваг, у т. 
ч. діяльність спортивних об'єктів, 
спортивних клубів, фітнес-клубів. 

 
На період дії надзвичайного стану у 

Створення Єдиного 
Колл-Центру 
Державної податкової 
служби, що  
відповідає на всі 
питання економічних 
агентів щодо їх 
діяльності під час 
надзвичайного стану. 

Повернення 
державою 
роботодавцям від 
100% до 60% податків 
і внесків, пов'язаних з 
виплатою заробітної 
плати/ компенсації в 
разі простою. 

Відстрочка до 
25.07.2020 р. надання 
податкових звітів і 
сплати податкових 
зобов'язань щодо 
місцевих зборів за І 
квартал 2020 р. для 
економічних агентів, 
які, припинили 
діяльність відповідно 
до рішень 
Національної комісії з 
надзвичайних 
ситуацій. 

Звільнення від 
виплат за патентом 
патентотримачів, які 
припинили свою 
діяльність в період 
надзвичайного стану.  

Відшкодування сум 
обов'язкових внесків 
державного 
соціального 
страхування у 

виділення термінового 
кредиту для РМ на 
загальну суму 235 
млн.дол.США, який буде 
спрямовано на покриття 
дефіциту платіжного 
балансу в рамках 
погіршення економічної 
ситуації в країні; 

- макрофінансова 
допомога ЄС 100 млн. 
євро у рамках пакету 
допомоги країнам-сусідам 
на боротьбу з впливом 
коронавірусу. 

 
РМ також розраховує на 

отримання допомоги у 
рамках загального пакету 
ЄБРР з підтримки 
відродження бізнесу і 
економіки для країн, що 
зазнали впливу від 
пандемії коронавірусу 
(загальна сума - 21 
млрд.євро для реалізації 
проектів у 2020-2021 рр.).  

 

зменшення обсягу 
поставок 
електроенергії з 
України, а у 
випадку 
подальшого 
продовження 
контракту з 
Молдавською 
ГРЕС, – до 
повного зупинення 
таких поставок. 

 
Згідно з 

розпорядженням 
№15 Комісії з 
надзвичайних 
ситуацій РМ від 
08.04.2020 р.: 

- до 30.06.2020 р. 
продовжено термін 
дії сертифікатів 
CEMT 
(багатосторонній 
дозвіл, що 
видається 
перевізнику і 
дозволяє йому 
вільно працювати і 
переміщуватися 
країнами-
учасницями 
Європейської 
конференції 
міністрів 
транспорту) на 
технічний 
контроль 
автотранспортних 
засобів і причепів, 
термін дії яких 
завершився після 



сфері охорони здоров’я дозволено: 
- торговельну діяльність 

підприємств роздрібної торгівлі 
продуктами харчування, 
фармацевтичними препаратами та 
нафтопродуктами, 

- діяльність торгових центрів і 
діючих в їх складі спеціалізованих 
комерційних підприємств, за 
винятком кінотеатрів, підприємств 
громадського харчування та центрів 
дозвілля (спортивні, розважальні 
заходи та організація відпочинку), 

- діяльність підприємств 
громадського харчування з 
приготування і доставки продуктів в 
режимі кейтерингу, 

- діяльність у сфері оптової торгівлі 
усіма видами товарів, 

- діяльність з надання ритуальних 
послуг і торгівлі товарів, пов'язаних з 
ритуальними послугами, через 
спеціалізовані торгові одиниці, 

- електронна торгівля, 
- діяльність у сфері роздрібної 

торгівлі санітарно-гігієнічними 
виробами через спеціалізовані 
комерційні об’єкти, 

- діяльність у сфері роздрібної 
торгівлі через спеціалізовані 
сільськогосподарські магазини, що 
реалізують насіння, продукцію 
фітосанітарного призначення, корми 
тощо, 

- діяльність у сфері роздрібної 
торгівлі через спеціалізовані магазини 
запасних частин та іншої продукції, 
пов'язаної з послугами технічного 
обслуговування транспортних засобів 
і сільськогосподарської техніки, 

- дрібнооптова торгівля рослинною 
сільськогосподарською продукцією 

фіксованій сумі за 
період припинення 
діяльності відповідно 
до рішень 
Національної 
надзвичайної комісії 
громадського здоров'я 
та/або розпоряджень 
Комісії з 
надзвичайних 
ситуацій. 

Надання 
економічним агентам-
резидентам права на 
вирахування будь-
яких пожертвувань, 
зроблених протягом 
2020 р. на боротьбу з 
коронавірусом 
(COVID-19), на 
банківські рахунки, 
відкриті Мінфінансів 
для цієї мети або на 
рахунки публічних 
медико-санітарних 
установ. 

Продовження до 
30.06.2020 р. терміну 
опублікування річного 
звіту емітентів цінних 
паперів за 2019 рік. 

Перенесення 
термінів проведення 
загальних зборів 
акціонерів 
акціонерних 
товариств. 

Продовження 
терміну проведення 
чергових загальних 
зборах 
позикоощадних 

12.03. 2020 р.; 
- з 03.04.2020 р. 

до 30.06.2020 р. 
включно 
продовжуються 
(до завершення 
поїздки) термін дії 
короткострокових 
дозволів CEMT, 
який завершився 
під час здійснення 
рейсу через 
обмежувальні 
адміністративні 
процедури і 
заходи, в рамках 
боротьби з 
поширенням 
COVID-19; 

- на період дії 
надзвичайного 
стану 
преференційні 
сертифікати 
походження 
товарів, 
представлені в 
копії (на папері 
або в електронній 
формі) або завірені 
цифровим 
підписом 
(представлені в 
копії або в 
оригіналі), мають 
таку ж силу, що і 
їх оригінали; 

- імпортер 
зобов’язані 
протягом 30 днів з 
дати припинення 
дії надзвичайного 



власного виробництва, 
- реалізація продуктів харчування у 

режимі кейтерінг (за винятком 
експрес пунктів і пересувних точок 
торгівлі, кіосків), 

- діяльність комерційних ринків, 
- виїзну торгівлю на основі 

індивідуальних дозволів на 
місцезнаходження, виданих 
місцевими органами самоврядування, 

- діяльність бібліотек і музеїв без 
організації масових культурних 
заходів, 

- одиночні масові зібрання за 
участю до 50 осіб, за умови 
дотримання епідеміологічних вимог 
та складення відповідних списків 
учасників,   

- проведення релігійних зібрань з 
дотриманням певних вимог, 

 - надання медичних послуг з 
імунізації громадян, стоматологічної 
допомоги, проведення медичних 
оглядів для водіїв, працевлаштування 
в країні і за кордоном, носіння зброї 
тощо, 

- надання перукарських послуг, 
- проведення тренувань 

спортсменів,  
- діяльність підприємств 

громадського харчування з 
дотриманням окремих вимог, 

- діяльність спортзалів і фітнесзалів 
без користування роздягальнею, 
душем і басейном. 

 
На період дії надзвичайного стануу 

сфері охорони здоров’я 
загаломприпинено: 

- усі регулярні авіапасажирські 
рейси, а також регулярні пасажирські 
чартерні рейси, 

асоціації в 2020 році. 
Зупинення перебігу 

строків відчуження 
придбаних акцій 
істотної участі. 

 

стану в країні-
імпортеру і/або 
країні-експорту 
надати митним 
органам оригінали 
преференційних 
сертифікатів 
походження. 



- міжнародні залізничні та автобусні 
рейси з перевезення пасажирів. 

Водночас розпочато відновлення 
діяльності із залізничних та 
автомобільних перевезень пасажирів 
у міжнародному сполученні з строгим 
дотриманням відповідних заходів з 
профілактики і боротьби з інфекцією 
COVID-19. 

З 15.06.2020 р. планується 
розпочати відновлення регулярних 
пасажирських повітряних рейсів і 
регулярних пасажирських чартерних 
рейсів із суворим дотриманням 
окремих заходів щодо запобігання 
поширенню інфекції COVID-19. 

Керівникам бюджетних установ 
рекомендовано організувати роботу 
співробітників періодичними 
циклами. 

Німеччи
на 

АКТУАЛЬНІ ЗАХОДИ: 

 

17.06.20 прийнято рішення 
продовжити заборону на масові 
заходи (формат яких унеможливлює 
дотримання дистанції та гігієни) до 
кінця жовтня 2020 р. 

 

З 15.06.20 знімається на взаємній 
основі прикордонний контроль на 
кордонах Німеччини з сусідніми 
країнами, скасовується рекомендація 
Федерального Уряду щодо 
небажаності подорожей до інших 
країн ЄС, а також Ісландії, 
Ліхтенштейну, Швейцарії та 
Великобританії.  

10.06.2020 Федеральний уряд 

До 29.06.20 
залишаються 
чинними 
приписи щодо 
соціальної 
дистанції 1,5 
м, маскового 
режиму в 
приміщеннях, 
гігієни в 
закладах та на 
підприємствах. 
До кінця 
жовтня 
заборонені 
масові заходи. 

Інші 
обмеження 
знято/послабле
но згідно з 
рішеннями від 

Актуальна ситуація 
станом на 18.06.20 

Продовжується спад 
темпів 
захворюваності. 
Незначне поширення 
коронавірусу носить 
локальний характер – 
спалахи в окремих 
районах (на які 
поділені федеральні 
землі), районах міст 
та невеликих 
населених пунктах. 
Станом на 17.06.20 
таких районів 
локальних спалахів у 
всій Німеччині 4. 156 
з 412 (~40%) районів 
демонструють 
нульовий приріст 

23 березня 2020 року 
на засіданні Уряду 
ФРН затверджено 
спеціальну програму 
допомоги для 
самозайнятих та 
малих підприємств. 
Загальний розмір 
підтримки становить 
50 млрд. євро. 
Передбачено надання 
одноразової виплати 
залежно від розміру 
компанії (до 9 тис. 
євро при кількості 
співробітників до 
п'яти осіб та до 15 тис. 
євро при кількості 
співробітників до 
десяти осіб), яку не 
потрібно буде 

12 червня Уряд ФРН 
схвалив пакет 
Антикризових заходів на 
суму 130 млрд євро. 
Наступний етапом є 
затвердження у Бундестазі 
та Бундесраті.  
У нього входтть, зокрема, 
зниження податку на 
додану вартість (ПДВ) на 
шість місяців з 19% до 
16% (пільгової ставки - з 
7% до 5%) і одноразова 
виплата в 300 євро дитину. 
Крім того, передбачені 25 
млрд євро на допомогу 
галузям, найсильніше 
постраждалим через 
карантинні заходи 
(наприклад, туристичний і 
ресторанний бізнес). 

Федеральний уряд 
Німеччини через 
різноманітні 
механізми 
намагається перш 
за все забезпечити 
підтримку 
національного 
виробника 
продукції. 
Зокрема, особлива 
увага приділена 
забезпеченню 
життєдіяльності 
малих та середніх 
підприємств, як 
основи німецької 
економіки. Також 
значна увага 
приділена сфері 
сільського 



Німеччини продовжив попередження 
щодо небажаності відвідування 
громадянами ФРН в цілому до 
31.08.2020 «третіх» країн. Після 
01.07.2020 планується переглянути 
дане попередження із можливістю 
визнання тієї чи іншої третьої країни 
безпечною для подорожей 
громадянами Німеччини. 

03.06.20. спільним рішенням 
Федерального та земельних урядів до 
29.06.20 року продовжено обмеження 
соціальних контактів, приписи 
дистанції 1,5 м та гігієни, а також 
залишено в силі заборону на масові 
заходи до 31.08.20. 

Дозволяються зустрічі не більше 10 
осіб або 2 родин чи кіл спільного 
проживання.. 

Станом на 04.06.20 у всіма 
федеральними землями дозволено – 
за умови дотримання дистанції й 
гігієни - відкриття освітніх, 
культурних, гастрономічних та 
туристичних закладів, розширення 
роботи дитсадків, відвідини в 
лікарнях та домах перестарілих, 
невелелюдні святкування та заходи 
несвяткового характеру в 
громадському чи приватному 
просторі. 

МЗС Німеччини заявило про зняття з 
15.06.20 застережень на подорожі в 
межах ЄС, а також Швейцарії, 
Ліхтенштейну, Ісландії, 
Великобританії. 

Рішення щодо «третіх» країн 
німецька сторона ухвалюватиме 

15.04.20, 
30.04.20, 
06.05.20,  
15.05.20 та 
03.06.20 

До липня 
2020р. чинні 
обмеження у 
транскордонно
му русі з 
третіми 
країнами. 

Оцінка 
розвитку 
ситуації та 
перегляд 
вжитих заходів 
здійснюється, 
як правило, в 
четвер 
останнього 
тижня до 
завершення 
терміну дії 
попереднього 
рішення. 

Рішення 
розробляються 
антикризовим 
штабом при 
Федеральному 
Уряді, т.зв. 
«Корона-
кабінетом», до 
складу якого 
входять 
Федеральний 
Канцлер, 
міністри 

захворюваності. 
Жоден район по всій 
Німеччині не 
перевищує 
встановлений 
критичний рівень 
інцидентності (50 
випадків на 100 тис. 
населення за 7 днів).  

Станом на 18.06.20 в 
країні 187764 
захворювань 
(виявлених за весь час 
пандемії), 8856 
померлих,  ~174100 
вилікуваних. 
Смертність складає 
4.7% від кількості 
виявлених за час 
пандемії захворювань.  

За останній тиждень 
(12.06 – 18.06) 
кількість виявлених 
захворювань зросла 
на 2348. 
Середньодобова 
захворюваність склала 
158. 

Коефіцієнт 
репродукції (число 
«R») станом на 
17.06.20 склав 0,89 в 
7-денному та 0,86 в 4-
денному розрізі. 

Показник щоденної 
захворюваності згідно 
з оприлюдненими 
даними ІРК коливався 
між 192 (15.06) і 580 

повертати державі. 
22 квітня 2020р. на 
засіданні коаліційних 
партій (ХДС/ХСС та 
СДП) прийнято 
рішення про 
запровадження 
чергового пакету 
допомоги для осіб, які 
перейшли на 
скорочений робочий 
час або втратили 
роботу. Планується 
запровадження 
розміру допомоги 
таким працівникам до 
87% втраченої 
заробітної плати 
06.05.2020 урядом 
ФРН прийнято 
рішення про 
запровадження 
зниженої ставки ПДВ 
у розмірі 7 % для 
ресторанної сфери.  
Федеральний уряд 
підготував раніше 
оголошений пакет 
заходів у розмірі 2 
млрд євро для 
стартапів. Очікується, 
що за кілька тижнів 
Федеральне 
міністерство 
економіки та 
енергетики та 
Федеральне 
міністерство фінансів 
опрацювали деталі 
пакету заходів разом з 
Кредитної установи з 
відбудови (KfW). 

Також плануються заходи 
щодо підтримки сфери 
культури, осіб, які 
навчаються за програмами 
професійного навчання, 
тих, хто виховує дітей 
поодинці, а також щодо 
підтримки структурних 
змін в автомобільній 
індустрії. 
Оголосивши про 
прийнятті нової 
антикризової програми 
Німеччина перейшла від 
програми боротьби з 
коронавірусом до 
фіскальної програми, 
спрямованої на 
прискорення відновлення 
економіки після пандемії і 
стимулювання попиту 
населення. 
 
Зважаючи на експортну 
орієнтацію ФРН, для 
початку відновлення 
економіки важливим є 
стан функціонування 
світової торгівлі. Це 
безпосередньо 
корелюється з кількістю 
вхідних замовлень та 
відповідно обсягами 
виробництва. В першому 
кварталі економічне 
виробництво Німеччини 
вже помітно впало. ВВП 
знизився на 2,2% 
порівняно з попереднім 
кварталом. Однак вже 
протягом другого кварталу 
очікується поступове 

господарства, 
безперебійне 
функціонування  
якої є одним з 
пріоритетів країни. 
Відповідно, у 
першу чергу при 
виборі 
постачальника, 
перевага надається 
німецьким 
виробникам,тим 
самим 
стимулюючи 
економічну 
активність та 
зайнятість. 
У сфері 
виробництва 
засобів медичного 
призначення, 
Федеральний уряд 
розробляє систему 
довгострокових 
гарантій закупівлі 
вказаної продукції 
за державним 
замовленням. 



відповідно до майбутніх рішень 
Єврокомісії. 

Після 15.06.20 планується 
застосовувати індивідуальний підхід 
до кожної країни в залежності від 
епідемічної ситуації. 

15.05.2020 р. Німеччина, Австрія, 
Франція та Швейцарія зняли 
обмеження на транскордонний рух. 
За повідомленням Федерального 
міністерства внутрішніх справ ФРН, 
наразі в’їзд буде дозволений по 
сімейним причинам (відвідування 
родичів або близьких осіб, участь у 
важливих родинних заходах), по 
догляду, утримуванню або 
використанню нерухомості, 
сільськогосподарських, мисливських 
та лісових угідь, а також по догляду 
за тваринами. Усі, хто бажає 
перетнути кордон, повинні 
роздрукувати форму та подати 
заповнену самодекларацію на 
прикордонному переході. Перетин 
кордону з туристичних міркувань або 
для покупок досі не допускається. 
Обмеження з Люксембургом 
повністю зняті. Прикордонний 
контроль з Данією припиниться після 
того як уряд країни проведе 
відповідні консультації з сусідніми 
державами. 

Крім цього, для людей, які 
в'їжджатимуть у Німеччину з країн 
Євросоюзу, Шенгенської зони, а 
також Великобританії, обов’язок 14-
денної самоізоляції після перетину 
німецьких кордонів скасовується. 
Такі громадяни повинні будуть 

охорони 
здоров’я, 
фінансів, 
оборони, 
внутрішніх 
справ, 
закордонних 
справ, 
керівник 
Відомства 
Федерального 
Канцлера. При 
розробці 
беруться до 
уваги 
висновки 
експертів, 
насамперед 
Інституту 
ім.Р.Коха. 

Ухвалюються 
на спільних 
засіданнях 
Федерального 
Уряду і 
прем’єр-
міністрів усіх 
16 
федеральних 
земель. На 
місцях 
імплементуют
ься 
постановами 
земельних 
урядів. Між 
різними 
федеральними 
землями, а 
також 
територіальни

(18.06). Разом з тим ці 
числа неточно  
відображають реальне 
зростання за той чи 
інший день, оскільки 
систематично мають 
місце затримки з 
надходженням даних 
з місцевих 
компетентних органів, 
після чого дані, 
отримані з 
запізненням, 
зараховуються до 
загального показника 
за день 
оприлюднення. Про 
це опосередковано 
свідчить той факт, що 
вищі «щоденні» 
показники 
оприлюднюються як 
правило у четвер-
п’ятницю, в той час як 
нижчі – протягом 
вихідних та в 
понеділок. 

Попередня динаміка: 

Перший випадок 
зараження було 
зафіксовано 27.01.20. 
Стрімке зростання 
захворювань 
спостерігалося з 
середини березня.  

З 06.04.20 
спостерігається 
поступовий спад.  

Найвищі темпи 

Уряд ФРН особливу 
увагу приділяє 
питанню підтримки 
авіаційної галузі.  

відновлення. Цьому 
сприяють заходи, вжиті 
федеральним урядом. Тим 
не менш, очікується 
досить затяжний процес 
відновлення. За оцінками 
Федерального 
міністерства фінансів, 
криза корони сильно 
вплине на державний 
бюджет. У поточному році 
очікуються зменшення 
податкових надходжень на 
98,6 млрд євро. 
 
З метою подолання 
економічних наслідків 
пандемії, Урядом ФРН 
вже здійснюється широке 
коло антикризових 
заходів. Зокрема, 
1) спеціальна 
програма Кредитної 
установи з відбудови  
(KfW) 2020: 
програма запроваджується 
для забезпечення 
короткострокової 
ліквідності  комерційних 
компаній та самозайнятих 
у «вільних професіях» з 
метою полегшення їх 
доступу до дешевих 
кредитів. Малі та середні 
підприємства можуть бути 
звільнені від 
відповідальності за 
кредитами на обладнання 
та інвестиції до 90 % з 
метою короткострокового 
уникнення банкрутства; 
2) програма 



самоізолюватися лише в тому разі, 
якщо в'їжджатимуть із країн, де 
спостерігається високий коефіцієнт 
зараження на COVID-19. Однак для 
громадян, які в'їжджатимуть до 
Німеччини з т.зв. третіх країн (які не 
входять до ЄС та Шенгенської зони), 
обов’язок самоізоляції протягом 14 
днів залишається. 

 

06.05.20 на федеральному рівні 
ухвалено такі рішення: 

1. Продовжується до 5 червня 
2020 року загальна заборона 
соціальних контактів та припис 
дотримання дистанції 1,5 м. 
Водночас дозволяються зустрічі між 
двома різними групами осіб 
спільного проживання. Залишаються 
забороненими до 31 серпня масові 
заходи, такі як фестивалі, народні 
гуляння, концерти, спортивні заходи 
з глядачами. 

2. Надалі рекомендується 
підприємствам та установам 
максимально забезпечувати 
дистанційний режим роботи (т.зв. 
«хоум-офіс»). Там, де це неможливо 
– дотримання суворої гігієни та 
дистанції і забезпечення контролю за 
ним. 

3. Дозволяються спортивні 
тренування під відкритим небом 
згідно з розробленими профільними 
відомствами федеральних земель 
концепціями поетапного поновлення. 
З другої половини травня дозволено 
футбольні матчі Бундесліги. 

4. Дозволяється відкрити усі 

ми громадами 
можуть 
існувати 
відмінності в 
деталях. 
Зокрема 
регіони з 
високою 
концентрацією 
захворювань 
ухвалювали 
більш суворі 
обмеження, 
ніж прийняті 
на 
федеральному 
рівні. 
Реалізація 
забезпечується 
поліцією. 

Після 
ухвалення 
урядового 
рішення про 
певні 
послаблення 
карантинних 
заходів, 
федеральні 
землі стали 
реалізувати їх 
на власний 
розсуд. 

зростання – по ≈5-6 
тис. щодня 
фіксувалися 01-
05.04.20.  

Ефективність заходів: 

Німеччина вважається 
найуспішнішою в 
Європі країною у 
приборканні пандемії. 

Відповідно до 
оприлюдненого 
дослідження групи 
вчених з Німеччини в 
журналі «Science», за 
допомогою 
математичних 
моделей було 
доведено, що 
поширення 
коронавірусної 
інфекції в Німеччині 
вдалося зупинити 
завдяки швидким і 
рішучим діям влади 
щодо обмеження 
суспільного життя, 
скасування масових 
заходів і введення 
заборони на контакти 
між людьми.  

При цьому 
вважається, що саме 
заборона соціальних 
контактів призвела до 
найбільших 
результатів 
недопущення 
поширення інфекції в 

швидких кредитів 
німецького банку розвитку 
KfW: 
100% покриття державою 
кредитних ризиків  із 
терміном кредитування 10 
років та відсотковою 
ставкою 3%. Обсяг 
кредитування одного 
підприємства - не більше 
трьох місячних оборотів за 
2019 рік, для підприємств 
із кількістю працівників 
понад 50 осіб - до 800 000 
євро, для підприємств із 
кількістю працівників до 
50 осіб - до 500 000 євро 
 
3) створення фонду 
стабілізації економіки: 
створено фонд стабілізації 
економіки обсягом до 600 
млрд. євро з метою 
зменшення економічного 
впливу пандемії на 
компанії, існування яких 
має пріоритетне значення 
для Німеччини або ринку 
праці ФРН. Фондом 
передбачено виділення 
400 млрд. євро державних 
гарантій, 100 млрд. євро на 
прямі державні інвестиції, 
100 млрд. євро на 
рефінансування від KfW; 
4) підтримка 
стартапів: 
близько 2 млрд. євро буде 
виділено на розширення 
фінансування венчурного 
капіталу, надання 
додаткового капіталу 



магазини (обмеження площі 800 м2 
скасовується) за умови дотримання 
гігієни, керування доступом 
відвідувачів, уникнення черг, 
встановлення обмеження кількості 
осіб відповідно до площі з метою 
забезпечення дистанції, а також 
уникнення масового скупчення 
людей в громадському просторі і 
транспорті. 

5. Федеральним землям – під 
власну відповідальність та виключно 
з урахуванням локальної епідемічної 
обстановки, а також за умови 
дотримання розроблених 
конференціями профільних міністрів 
приписів гігієни і дистанції – 
дозволяється ухвалювати рішення 
щодо поетапного відкриття та 
поновлення роботи: 

− закладів громадського харчування 
та готелів і пансіонатів в 
туристичних цілях; 

− театрів, опер, концертних залів і 
кінотеатрів; 

− лекцій у ВНЗ; 
− регулярної роботи дитсадків; 
− музичних та художніх шкіл, 

інших факультативних навчальних 
закладів; 

− барів, клубів, дискотек; 
− виставок; 
− автошкіл; 
− підприємств сфери косметичних 

послуг, зокрема косметичних 
салонів, масажних кабінетів, 
татуювальних студій тощо; 

− державних та приватних критих 
спортивних закладів, басейнів, 
фітнес-клубів, інших спортивних та 
розважальних комплексів та 

Німеччині. 

Відповідно до 
спільного 
журналістського 
розслідування газети 
«Welt am Sonntag» та 
«Баварського радіо» 
78 днів знадобилося 
Уряду ФРН для 
прийняття рішення 
про запровадження в 
країні карантинних 
заходів. Так, головній 
протиепідеміологічній 
установі країни про 
спалах нового вірусу 
в Китаї було відомо 
ще 31.12.2019, перше 
засідання Бундестагу 
з приводу COVID-19 
відбулося 29.01.2020, 
про «відсутність 
загрози пандемії» та 
про «контроль над 
ситуацією» Міністр 
охорони здоров’я 
Є.Шпан заявляв 
12.02.2020, а 
карантинні заходи 
були введені Урядом 
ФРН лише 18.03.2020 
через тиждень після 
оголошення пандемії 
ВООЗ. 

 

Завдяки заходам у 
сфері медичного 
забезпечення 
Німеччині вдалось 

портфельним компаніям з 
дефіцитом ліквідності 
тощо; 
 
Міністерство економіки 
ФРН повідомило про 
розробку чергової 
програми підтримки для 
малих та середніх 
підприємств. Програма 
буде поширена на 
підприємства із загальним 
штатом до 250 працівників 
та передбачатиме 
щомісячні виплати у 
розмірі до 50 тис. євро. 
Програма розрахована на 
період червень-грудень 
ц.р. Для отримання 
допомоги необхідно буде 
підтвердити скорочення 
доходу в квітні-травні 
цього року щонайменше 
на 60 % у порівнянні з 
аналогічним періодом 
минулого року. 
 
3 червня урядова коаліція 
ФРН (блок християнських 
партій ХДС / ХСС і 
Соціал-демократична 
партія Німеччини (СДПН) 
погодила так званий 
кон'юнктурний пакет в 
розмірі 130 млрд євро для 
подолання економічних 
наслідків пандемії 
коронавірусу. 
Серед основних заходів - 
зниження податку на 
додану вартість (ПДВ) з 19 
до 16 відсотків з 1 липня 



поновлення спортивних змагань; 
− можливості невелелюдних 

святкувань та заходів несвяткового 
характеру в громадському та 
приватному просторі; 

− парків і атракціонів 
− ігорних залів, казино, 

букмекерських контор і т.п.; 
− борделів. 

 

6. Місцеві влади зобов’язані 
поновлювати локальні карантинні 
обмеження у разі зростання 
захворюваності на 50 і більше нових 
випадків на 100 тисяч населення 
протягом 7 днів. Поновлені 
обмеження повинні будуть діяти, 
допоки протягом 7 днів не буде 
констатовано зростання менше 50 
нових випадків на 100 тисяч 
населення. 

 

ПОПЕРЕДНІ ЗАХОДИ: 

Рішенням від 30.04.20 було 
дозволено: 

− Зібрання у церквах, мечетях і 
синагогах для богослужінь та 
молебнів; особливі релігійні обряди, 
такі як хрестини, вінчання і 
панахиди; 

− Користування ігровими 
майданчиками; 

− Відкриття музеїв, виставок і 
меморіалів; 

− Відкриття зоопарків і 
ботанічних садів. 

 

З 29.04.20 в усіх федеральних землях 

збільшити число 
місць у відділеннях 
реанімації та 
інтенсивної терапії з 
28 тис. до майже 40 
тис., у т.ч. з апаратами 
ШВЛ – з 20 тис. до 30 
тис. 

До початку реалізації 
послаблень, 
запроваджених з 
20.04.20 вжиті владою 
карантинні заходи 
розцінювалися 
експертами як 
ефективні. 
Відзначалося, що 
населення досить 
дисципліновано 
дотримується 
встановлених 
карантинних 
обмежень. Поліції 
доводилося 
припиняти лише 
поодинокі випадки 
порушення. 

Проте у зв’язку з тим, 
що різні федеральні 
землі стали 
реалізувати ухвалені 
федеральною владою 
послаблення 
карантину на власний 
розсуд, що 
спричинило 
поновлення скупчень 
людей в місцях 
концентрації закладів, 
яким дозволено 

до кінця 2020 року. 
Пільгова ставка ПДВ в цей 
період теж буде знижена - 
з 7 до 5 відсотків. Крім 
того, сім'ї отримають 
одноразову виплату в 
розмірі 300 євро на кожну 
дитину. З 2021 року за 
рахунок державних 
субсидій будуть зменшені 
ціни на електрику для 
населення і бізнесу. 
Збільшиться субсидія на 
покупку електромобілів. 



набув чинності масковий режим в 
магазинах та громадському 
транспорті. 

З 27.04.20 Уряд Німеччини 
запровадив державне фінансування 
для медичних працівників оренди 
автомобіля для добирання на роботу. 

З 23.05 ФРН розпочала поступове 
послаблення карантинних заходів 

Рішенням від 15 квітня 2020 р.: 

- Продовжувалися до 3 травня 
2020 року обмеження контактів 
між людьми – 1,5 м дистанції, не 
більше 2 за винятком спільно 
проживаючих; 

- Дозволялося з понеділка 20 
квітня 2020 року відкриття 
торговельних закладів площею 
до 800 м2, (незалежно від площі 
– торгівля автомобілями, 
велосипедами, книгарні)  за 
умови суворого дотримання 
гігієни, забезпечення дистанції 
між людьми та уникнення черг; 

- з 04 травня 2020 року 
дозволялося поновити роботу 
перукарень, за умови 
дотримання вищезгаданих 
приписів та використання 
захисного спецодягу; 

- з 04 травня 2020 року – поетапне 
поновлення роботи шкіл: спершу 
випускні класи, далі – інші 
класи, які здають іспити. 
Концепцію подальших етапів 
має до 29 квітня 2020 року 
розробити Постійна конференція 
міністрів освіти і культури 
федеральних земель Німеччини 

відкритися, 
центральна влада та 
провідні фахівці-
вірусологи заявляють 
про втрачений шанс 
країни якнайшвидше 
приборкати епідемію, 
і занепокоєні 
загрозою «другої 
хвилі». 

За результатами 
соціологічного 
опитування 
«Політбарометр», 
проведеного 
телекомпанією «ZDF» 
(1323 опитуваних), 
55% німців вважають 
послаблення 
карантинних заходів 
від 20.04.2020 
«правильним», 30% - 
«надмірним», 13% - 
«недостатнім». У 
частині поступового 
поновлення 
шкільного навчання 
53% опитуваних 
висловилися «за», 
32% - «проти» та 12% 
вважають, що школи 
необхідно відкрити 
швидко, а не 
поступово. Щодо 
відкриття 
непродовольчих 
магазинів площею до 
800 м2 46% 
опитуваних 
висловилися «за», 17 
% - проти, а 34% 



(КМК); 
- Продовжено заборону релігійних 

зібрань, святкувань та заходів; 
- Громадянам і надалі 

рекомендується утриматися від 
приватних поїздок і відвідувань; 

- Наполегливо рекомендується 
носити маски в громадському 
транспорті та торговельних 
закладах; 

- Заборона масових заходів 
мінімум до 31 серпня 2020 року; 

У контексті поетапного поновлення 
роботи закладів та підприємств 
17.04.20 Міністерством праці 
соціальної політики розроблено зміни 
до стандартів охорони праці. 
Вводяться додаткові вимоги щодо 
гігієни, дистанції, мінімізації 
контактів, недопущення перебування 
хворих на роботі, співпраці з 
компетентними органами задля 
консультативної підтримки 
роботодавців і працівників щодо 
дотримання стандартів епідемічної 
безпеки. 

 

Федеральний Уряд має намір 
вдосконалити кадрове та технічне 
забезпечення служб охорони 
здоров’я. Планується забезпечити їх 
комп’ютерними програмами для 
відстеження контактів та контролю за 
дотримання карантину, що має 
уможливити більш ефективне 
«переривання інфекційних ланцюгів». 
До кадрового посилення планується 
залучати персонал з інших галузей, в 
т.ч. й Бундесверу. Планується 
запровадити «бригади з відстеження 

вважають, що 
необхідно відкрити і 
магазини більшої 
площі, зокрема, 
торгові центри. Із 
продовженням 
заборони на масові 
заходи згодні 94% 
опитуваних. 68% 
згодні із триваючим 
закриттям ресторанів і 
кафе. 60 % згодні із 
забороною релігійних 
зібрань. 87% 
вважають 
прийнятною заборону 
на вихід із 
помешкання без 
поважної причини та 
на соціальні контакти. 
73 % вважають, що 
економічна ситуація в 
країні погіршується.   



контактів» у складі 5 осіб на кожні 20 
тис. населення. На вдосконалення 
служб охорони здоров’я планується 
виділити 150 млн. євро. 

 

У Берліні з 4 травня 2020 року було 
дозволено проведення заходів 
чисельністю до 50 осіб під відкритим 
небом за умови дотримання 
соціальної відстані та гігієнічних 
вимог. 

 

Окрім силових заходів варто 
звернути увагу на німецький досвід 
подолання перезавантаженості 
медичних закладів, зокрема 
централізацію розподілу пацієнтів 
по медзакладах країни. 

6 квітня Федеральний міністр 
охорони здоров’я Є.Шпан підписав 
постанову, яка зобов’язує медичні 
заклади країни вносити до 
центрального реєстру дані про 
наявні ліжкомісця інтенсивної 
терапії. Раніше це здійснювалося на 
добровільній основі за ініціативою 
Німецького міждисциплінарного 
об’єднання інтенсивної та екстреної 
медицини «DIVI», яке створило для 
цього відповідний веб-ресурс. 

Крім того, На федеральному рівні 
посилено здійснюються пошуки 
якнайшвидшого придбання за 
кордоном та активізації власного 
виробництва медичного обладнання 
та засобів захисту. Для цього 
створено окремий центральний 



штаб. З 8 квітня функціонує 
«повітряний міст» із Китаєм, яким 
щодня доставляється в Німеччину 
по 25 тонн медичних виробів. 

З метою підвищення рівня безпеки 
медпрацівників Мінтранс 
Німеччини вирішив запровадити 
державне фінансування для них 
оренди автомобіля для добирання на 
роботу. Покриватимуться витрати 
до 400 євро/міс. за умови 
безкоштовних 125 км/день. 

У деяких німецьких містах, з метою 
стимулювання громадян до надання 
переваги власним автомобілям 
перед громадським транспортом, 
було знижено або взагалі скасовано 
плату за паркування на громадських 
автостоянках. 

 

Рішенням від 22 березня 2020 р.: 

 

1. Громадяни зобов’язані 
обмежити контакт з людьми 
поза колом спільно 
проживаючих осіб до 
абсолютно необхідного 
мінімуму; 

2. Мінімальна дистанція в 
громадських місцях 1,5 метра; 

3. Перебування в громадських 
місцях дозволяється виключно 
одноосібно, удвох, або в колі 
членів сім’ї, які спільно 
проживають; 

4. Поважні причини виходу з 
дому: добирання на роботу, 



здійснення необхідного догляду, 
закупівлі, походи до лікаря, 
участь у нарадах, обов’язкових 
термінових зустрічах, допомога 
іншим, індивідуальний спорт і 
рух на свіжому повітрі; 

5. Повністю закриваються усі 
заклади громадського 
харчування. Дозволяється лише 
доставка на дім та придбання 
їжі й напоїв на винос; 

6. Забороняються групові 
святкування в громадських 
місцях та приватному просторі. 

7. Закриваються підприємства 
сфери косметичних послуг, (в 
т.ч. перукарні, косметичні 
салони);  

8. На усіх незакритих 
підприємствах обов’язкове 
дотримання приписів гігієни і 
вжиття ефективних захисних 
заходів; 

 

Школи та дошкільні заклади були 
закриті протягом середини березня в 
усіх федеральних землях на підставі 
рішень місцевих урядів. 

 

Рішенням від 16 березня 2020 р.: 

1. Закриття усіх закладів, за 
винятком продуктових магазинів, 
магазинів для потреб домашніх 
тварин, аптек, медичних 
магазинів, АЗС, банків, ощадкас, 
поштових відділень, перукарень, 
хімчисток, пралень, газетних 
кіосків, будівельних та 
садівничих магазинів, а також 



магазинів оптової торгівлі. Робота 
цих закладів дозволена за умови 
дотримання посилених заходів 
гігієни, а також керування 
доступом до них людей з метою 
недопущення утворення черг. 
Працюють і надалі служби 
доставки – для них тимчасово 
скасована недільна заборона. 
Також дозволяється робота 
технічних робітників за 
викликом. 

2. Заклади громадського 
харчування*, культурні заклади, 
спортивні заклади, виставки, 
парки та зоопарки, ігрові зали та 
майданчики, букмекерські 
контори,– закриваються, 
незалежно від кількості 
відвідувачів. (Ресторанам до 
22.03. дозволялося працювати за 
умови забезпечення дистанції між 
столами та дотримання гігієни) 

3. Забороняються зібрання у 
закладах всіх форм власності, 
зокрема освітніх, в т.ч. 
богослужіння.  

4. Забороняються поїздки 
туристичними автобусами. 

5. Обмежуються відвідування в 
лікарнях, будинках перестарілих 
та інших закладах догляду.  

6. Готелі та інші заклади ночівлі 
використовуються виключно в 
необхідних службових 
(нетуристичних) цілях. 
Громадяни мають утриматися від 
відпусток за кордоном та 
туристичних поїздок по 
Німеччині. 

7. Заборона в’їзду в Німеччину 
громадянам країн-нечленів ЄС. 



 

 

 

ОАЕ Методика лікування COVID-19 
стовбуровими клітинами, розроблена 
у Центрі гематології та онкології 
Медичного міста ім. шейха Халіфи, 
показала 67-відсоткову ефективність. 
Покращення стану здоров’я пацієнтів 
спостерігається на четвертий день 
терапії, тяжко хворих – на шостий. У 
дослідженні не брали участь пацієнти 
з низьким рівнем гемоглобіну (менше 
10), з запаленням кровоносних судин, 
особи, які проходять курс хіміотерапії 
від раку та неповнолітні. 

 

Керівництво емірату Дубай заявило 
про успішність боротьби з 
короновірусом всередині емірату. У 
ряді медичних закладів відсутні хворі 
на COVID-19 пацієнти, а деякі лікарні 
відновили діагностику та лікування 
інших хвороб.   

 

Міністерство інфраструктури ОАЕ 
почало використовувати штучний 
інтелект для визначення густоти 
населення та смертності від COVID-
19 у будь якому районі країни. 
Результати використовуються під час 
прийняття рішень щодо необхідності 
переобладнання урядових приміщень 
у медичні центри. До бази даних 
програми включено більше 3,5 тис. 
урядових приміщень загальною 
площею більше 6 млн. кв. м, які 

 Висока 14 червня ц.р. урядові 
структури дозволили 
усьому своєму 
персоналу (за 
винятком осіб з 
хронічними 
захворюваннями та 
вагітних жінок) 
повернутися на робочі 
місця. Приватні 
компанії та ТРЦ 
повністю відновили 
роботу 3.06.2020. 
 
15 червня ц.р. 
керівництво емірату 
Шарджа дозволило 
відновити роботу 
бізнесу з тридцяти-
відсотковою 
наповненістю 
приміщень за умови 
дотримання 
протиепідемічних 
заходів. 
 
Відповідно до звіту 
керівництва Абу Дабі, 
з початку дії програми 
допомоги бізнесу з 
виплатою рентних 
платежів МСП 
емірату було виділено 
більше 2 млн. дол. 
США. В рамках 
програми, уряд 

Центральний Банк ОАЕ 
очікує, що за результатами 
2020 року ненафтовий 
сектор економіки країни 
втратить 4,1%. 
Найбільший спад припаде 
на другий квартал року. 
Фіскальне зростання 
становитиме приблизно 
28%, переважно завдяки 
урядовим програмам 
економічного 
стимулювання. Ціни на 
нерухомість почнуть 
повільне зростання 
наприкінці року. Рівень 
зайнятості також почне 
зростати у 4 кварталі. 
Очікування населення та 
бізнесу щодо 
економічного зростання 
продовжать погіршуватися 
до початку 4 кварталу, 
коли оптимізм від 
очікуваної Dubai Expo 
2020 підтримає 
економічне зростання. 
Приплив іноземних 
інвестицій також 
сповільниться. 
 
Національний 
авіаперевізник Абу Дабі 
Etihad планує відновити 
регулярні авіаперевезення 
у липні. Наразі у планах 

 



можуть вмістити більше 500 тис. осіб. компенсує 20% 
вартості оренди за 
умови, що відповідна 
угода з орендодавцем 
була укладена після 
вересня 2019 року або 
поновлена між 
квітнем та вереснем 
ц.р. Наразі приблизно 
8 тис. компаній Абу 
Дабі відповідають 
критеріям участі у 
програмі. 

компанії поновлення 
авіасполучення з 42 
містами у Індії (7), Європі 
(15), США (2), Канаді (1), 
КСА (2), а також з 
Кувейтом, Бахрейном, 
рядом міст у Азії та у 
Австралії (2). 
 
Міністр інфраструктури 
ОАЕ Абдулла Аль Нуаймі 
прогнозує U- та V-подібну 
криву економічного 
розвитку ОАЕ після 
пандемії короновірусу. 
Наразі в країні готові до 
реалізації ряд 
інфраструктурних 
проектів на загальну суму 
5,4 млрд. дол. США, у 
тому числі будівництво 
муніципального житла. 
Відповідно до прогнозу 
Oxford Economics, країна 
втратить 900 тис. робочих 
місць та 10% наявної 
робочої сили внаслідок 
міграції. 

РФ 1. Продовжено строки 
автоматичного подовження 
міграційних документів для 
іноземних громадян і осіб без 
громадянства. 

2. У Москві триває зняття 
обмежень, введених у зв’язку з  
COVID-19. 
З 16.06.2020 у рамках другого етапу 
зняття обмежень відновлено роботу: 
сезонних літніх кафе, установ 
бібліотечної мережі, музеїв, 
виставкових залів, зоопарків (по 

президент, 
указ від 
15.06.2020 
№392  
 
 
 
мер Москви, 
указ від 
08.06.2020 
№68-УМ  
 
 

Динаміка 
захворюваності: 
 
 Всього, на 
18.06.2020 кількість 
хворих на COVID-19 
в РФ -   561 тис. осіб 
(з них 211 тис. - у 
Москві), одужало - 
314 тис., померло – 
7660 осіб. 
 
 18.06.2020 

1. Розширено 
заходи підтримки 
безробітних. 
(постанова уряду РФ 
від 10.06.2020 р. № 
844). Безробітні 
громадяни отримають 
додаткову допомогу 
від держави. На 3 
місяці продовжується 
можливість отримати 
допомогу по 
безробіттю для тих, у 

Заходи відновлювання 
зростання: 
 
1. Рішення, прийняті 
на засіданні уряду РФ 
11.06.2020: 
- про виділення 
Мінпромторгу РФ з 
резервного фонду уряду 
бюджетних асигнувань на 
субсидії федеральній 
державній автономній 
установі «Російський 

 
 



електронних квітках), медичних 
організацій для надання 
стоматологічних послуг, організацій 
та індивідуальних підприємців, які 
здійснюють операції з нерухомим 
майном, діяльність у сфері оренди, 
лізингу, права, бухгалтерського 
обліку, консультування з питань 
управління, реклами, досліджень 
кон'юнктури ринку, технічної 
інвентаризації нерухомого майна. 
Відновлені спортивні заходи 
(заповненість не більше  10%). 
 
3. Уповноважені 
багатофункціональні центри (МФЦ) 
зможуть 
самостійно визначати особливості 
надання 
державних і муніципальних послуг у 
2020 р. Йдеться, зокрема, про 
обмеження кількості вікон МФЦ, 
дистанційну роботу із заявниками, 
про тимчасове скорочення переліку 
доступних послуг. Рішення мають  
прийматися виходячи з 
епідеміологічної ситуації  і за 
схвалення регіональної влади. 
Пенсійний фонд Росії і Фонд 
соціального страхування також 
отримали право переходити на 
особливий порядок роботи щодо 
найбільш затребуваних послуг -  
вводити спрощені правила 
ідентифікації клієнтів і отримання 
документів, а також обмежувати 
особистий прийом відвідувачів. 
При переході на особливий порядок 
роботи позабюджетні фонди і МФЦ 
інформуватимуть  заявників про 
новий формат надання послуг. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уряд,  
постанова від 
11.06.2020  
№848 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

щодобова кількість 
захворювань  склала 
7780 (друга доба з 
кількістю менше 8 
тис.).  
Добова кількість 
хворих у Москві 
18.06.2020 склала 
1040 – це мінімальне 
значення з  11 квітня. 

 
 РФ посідає 3-
е місце серед країн 
світу за кількістю 
хворих (після США і 
Бразилії).  
 
 В РФ  

виробляють 8-10 млн. 
тестів в місяць для 
полімеразної 
ланцюгової реакції 
(ПЛР-діагностики) на 
коронавірус. 
Майже 30 країн світу 
з лютого отримали 
понад 500 тис. 
російських тест-
систем в якості 
допомоги. 
 
Інтенсивність 
примусу: 

у Москві щодня 
штрафують від 30 до 
70 підприємств за 
недотримання 
санітарних правил 
Росспоживнагляду 

Наприклад, 14.06.2020 

кого після 1 березня 
закінчився період її 
виплати. 
Розширюється 
кількість сімей з 
дітьми до 18 років, які 
разом з допомогою по 
безробіттю отримають 
виплату на кожну 
дитину в розмірі 3000 
руб. на місяць у 
червні-серпні. 
Індивідуальні 
підприємці, які 
змушені були 
припинити свою 
діяльність після 1 
березня і офіційно 
визнані безробітними, 
отримують допомогу 
в максимальному 
розмірі - 12130 руб. 
Мінімальна допомога 
по безробіттю за 
травень-липень 
збільшується до 4500 
руб. 
 
2. Допомога та 
виплати 
призначатимуться без 
надання довідок 
(розпорядження від 
11.06.2020 №1535-р). 
Необхідні відомості 
державні органи, що 
відповідають за 
призначення допомог 
і виплат, у тому числі 
сім'ям з дітьми від 3 
до 7 років, 
отримуватимуть під 

фонд технологічного 
розвитку», що має 
дозволити забезпечити 
стимулювання діяльності 
суб'єктів економічної 
діяльності в сфері 
промисловості та 
впровадження найкращих 
доступних технологій, 
імпортозаміщення, 
підвищення експортного 
потенціалу, виробництво 
на території РФ і поставку 
товарів першої 
необхідності (обладнання 
для діагностики, 
лікування епідемічних 
захворювань, засобів 
індивідуального захисту, 
лікарських засобів і 
медичних виробів), а 
також закупівлю готової 
продукції, зокрема за 
межами РФ, для 
вирішення питань, 
пов'язаних з протидією 
COVID-19; 
- про закупівлю 
автомобільної техніки в 
рамках коштів 
федерального бюджету в 
2020 р. і в плановий період 
2021 і 2022 рр. Має 
дозволити підтримати 
обсяги випуску 
високолокалізованих 
російських виробників 
автомобільної техніки, які 
постраждали від пандемії; 
- про виділення у 2020 
Мінекономрозвитку РФ з 
резервного фонду уряду 



4. Затверджено положення про 
єдиний реєстр соціально орієнтованих 
некомерційних організацій (близько 
24 тис. організацій). Доступ до 
заходів державної підтримки для них 
має стати простіше. До реєстру 
включено організації, які з 01.01.2017 
одержували субсидії за програмами, 
що реалізуються державними 
органами, постачальники соціальних і 
суспільно корисних послуг, володарі 
президентських грантів. Вони 
зможуть претендувати на допомогу з 
боку держави.  
Крім цього, сформований реєстр 
некомерційних організацій, що 
найбільшою мірою постраждали від 
наслідків поширення COVID-19 
(понад 17,5 тис. організацій, серед 
них - освітні, благодійні, науково 
дослідницькі, ту, що займаються 
просуванням культури і масового 
спорту). 
Їм будуть доступні пільгові кредити, 
відстрочки зі сплати податків, 
страхових внесків та орендної плати 
за користування державним майном. 
Їх тимчасово звільнять від перевірок, 
спростять звітність. Оператором 
реєстрів призначено Мінеконом 
розвитку РФ.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
уряд,  
постанов від 
11.06.2020 
№847 

влада стягнула 26 
штрафів за 
недотримання режиму 
обов'язкового носіння 
масок і рукавичок, ще 
3 - за порушення 
соціальної дистанції.  

час міжвідомчої 
інформаційної 
взаємодії. 
Виходячи з того, що 
низка виплат 
призначається на 
регіональному рівні,  а 
у регіональних 
органів влади немає 
доступу до низки 
відомостей, то  
згаданим 
розпорядженням 
передбачено 
розширення переліку 
інформації, якою 
зможуть 
користуватися 
регіональні влади для 
призначення виплат. 
Йдеться, зокрема, про 
дані Фонду 
соціального 
страхування, 
Пенсійного фонду РФ, 
Федеральної служби 
державної реєстрації, 
кадастру і картографії 
та Федеральної 
податкової служби.  

РФ коштів на надання 
субсидій російським 
кредитним організаціям на 
відшкодування 
недоотриманих ними 
доходів за кредитами, 
виданими в 2020 р. 
юридичним особам і 
індивідуальним 
підприємцям на 
відновлення діяльності. 
 
Економічні прогнози 
1. Рейтингове 
агентство "Експерт РА": 
економіка РФ за 
сприятливого розвитку 
ситуації вийде на 
передкризові темпи 
зростання в середині 2021 
р., в базовому сценарії - на 
початку 2022 р.  
План уряду з  відновлення 
економіки поки досить 
консервативний. 
"Тактика, яка полягає в 
тому, щоб почекати, поки 
стане зрозумілим масштаб 
глобального лиха, і 
здатність зарубіжних 
урядів підтримати свої 
економіки, а також 
стабілізувати ринок 
нафти, була розумною, 
але для стратегії 
зростання нинішні 
параметри виглядають 
недостатніми».  
 
2. Глава 
Мінекономрозвитку 
вважає, що російська 



економіка повернеться на 
докризовий рівень не 
раніше першого півріччя 
2022 р. 
 
3. Глава Банку Росії 
заявила, що відновлення 
економіки РФ буде 
поступовим і займе кілька 
кварталів. 

Сінгапур Сінгапур поступово посилював 
обмежувальні заходи, виходячи з 
кількості випадків, динаміки 
захворювання та джерел інфекції. 
Основним своїм завданням Уряд 
вважає не допустити ситуації, при 
якій кількість хворих перевищить 
медичні потужності держави. 
На першому етапі основна увага була 
приділена мінімізації проникнення 
інфекції ззовні, встановленню 
контактів хворих та забезпечення 
постійного спостереження за ними. 
 
Імміграційні обмеження: 
заборонено в’їзд та транзит іноземців, 
які прибувають до Сінгапуру з Китаю, 
Франції, Німеччини, Італії, Ірану, 
Республіки Корея, Іспанії, або 
відвідували ці країни за останні 14 
днів. Також заборонено в’їзд для 
короткострокового безвізового 
перебування у Сінгапурі. 
4 квітня ц.р. МОЗ РС оголосило про 
розширення переліку країн, після 
повернення з яких громадяни та 
резиденти Сінгапуру підлягають 14 
денному карантину у визначених 
урядом карантинних об’єктах. До 
цього переліку, окрім США та 
Великої Британії, додано країни 

Іміграційні 
обмеження 
введені за 
рішенням 
керівництва 
компетентних 
органів (МОЗ, 
МВС) згідно з 
рішенням 
керівництва 
держави 
(Прем’єр-
міністр) 
безстроково до 
стабілізації 
ситуації. 
 
Обмежувальні 
карантинні 
заходи 
анонсовані ПМ 
Сінгапуру під 
час звернення 
до нації 3.04. 
2020 (другого з 
початку 
кризи). Заходи 
діятимуть 
щонайменше 
до 4 травня 
ц.р. 

Ефективність 
виконання заходів 
висока: 
ефективна система 
встановлення кола 
контактів 
підтверджених 
хворих, 
запровадження 
системи моніторингу 
дотримання 
карантинних заходів, 
залучення сил 
компетентних органів 
Сінгапуру, 
використання новітніх 
технологій (запуск 
мобільних додатків 
для дистанційного 
моніторингу 
дотримання режиму 
самоізоляції та 
відстеження 
можливих контактів з 
хворими), регулярна 
комунікація та 
інформування 
громадськості щодо 
розвитку ситуації з 
коронавірусом, 
застосування закону 

- для населення: 

Програма державної 
допомоги передбачає 
компенсацію 
заробітної плати 
працівників (громадян 
Сінгапуру та 
іноземців з правом на 
постійне проживання) 
у розмірі – 75% 
заробітних плат від 
перших 4600 
сінгапурських доларів 
на місяць у найбільш 
постраждалих від 
епідемії секторах, 
зокрема сфері 
авіаперевезень, 
туризму, 
громадського 
харчування протягом 
2020 року; у сфері 
будівництва протягом 
липня-серпня 2020 
року; 

50% заробітних плат 
від перших 4600 
сінгапурських доларів 
на місяць працівникам 
кінотеатрів, 

Загальний розмір 
державного бюджету 
Сінгапуру на 2020/2021 
фінансовий рік - 106 млрд. 
сінгапурських доларів, 
витрати – 80,3 млрд. 
сінгапурських доларів, 
дефіцит бюджету - 74,3 
млрд. сінгапурських 
доларів (близько 66 млрд. 
дол. США) або 15,4% 
ВВП.  
Міністерство торгівлі та 
промисловості РС 
зменшило прогнозні 
показники зростання ВВП 
від  -4%  до - 7%. 
Загальний розмір 
державної підтримки 
становить 92,9 млрд 
сінгапурських доларів або 
19,2% ВВП. 
 

Не має впливу. 



АСЕАН, Францію, Індію та 
Швейцарію. 
 
Карантинні заходи: 
З 07 березня ц.р. у Сінгапурі 
встановлено «помаранчевий» рівень 
епідеміологічної загрози (третій з 
чотирьох можливих).  
З 7 квітня набрали чинність нові 
обмежувальні заходи, які зокрема 
передбачають переведення на 
дистанційний режим роботи 
більшості компаній та підприємств, а 
також закриття дошкільних і 
шкільних навчальних закладів, з 
переведенням останніх на 
дистанційну форму навчання. 
Ключові соціальні об’єкти на кшталт 
продовольчих супермаркетів, ринків, 
медичних закладів, а також 
банківська та транспортна система 
продовжуватимуть функціонувати.  
6 квітня ц.р. Збройні сили РС 
оголосили про призупинення до 4 
травня програми військової 
підготовки для призовників, які 
мають дотримуватись режиму 
самоізоляції вдома. Водночас 
Офіцерська кадетська академія та 
Спеціальна кадетська академія 
продовжуватимуть навчальну 
програму дотримуючись необхідних 
заходів безпеки.  
 
21 квітня ц.р. прийнято рішення про 
продовження режиму загальної 
самоізоляції (circuit breaker) до 1 
червня 2020 року. Також оголошено 
про зачинення магазинів з продажу 
напоїв, снеків, десертів та морозива, 
перукарні, зоомагазини та хімчистки.  
Планується обмеження доступу до 

7 квітня ц.р. 
Парламент РС 
прийняв Закон 
про тимчасові 
заходи через 
вірус COVID-
19, який 
зокрема 
забороняє 
будь-які 
публічні чи 
приватні 
зібрання, у т.ч. 
будь-які 
заходи за 
участю осіб, 
що не 
проживають 
разом. Закон 
матиме 
тимчасовий 
характер та 
діятиме 
протягом 6 
місяців з 
правом 
продовжити 
його дію ще на 
рік за 
рішенням 
Міністра 
юстиції. Закон 
також 
передбачає 
можливість 
застосування 
положень 
Закону про 
реквізицію, 
наприклад 
щодо 
використання 

про протидію онлайн 
дезінформації та 
маніпуляціям для 
контролю над 
поширенням 
недостовірної 
інформації, залучення 
волонтерів до 
широкого кола 
соціальних заходів, 
державна підтримка 
та дофінансування 
приватних фондів 
призначених для 
протидії наслідками 
епідемії вірусу  
 
Динаміка 
захворюваності: 

станом на 19 
червня ц.р. 41 473 
випадків (минулого 
тижня - 39 387, 
початок квітня – 1309, 
станом на кінець 
березня- 683). 
Найбільшим 
джерелом нових 
захворювань 
продовжують 
залишатись 
гуртожитки для 
робочих мігрантів. 
Без врахування 
хворих цієї категорії, 
динаміка захворювань 
серед сінгапурців 
протягом тижня 
зменшилась з близько 
8 випадків на день до 
в середньому 7 

роздрібної торгівлі, 
мистецтва та розваг, 
наземного транспорту 
протягом липня-
серпня; 

25% заробітних плат 
від перших 4600 
сінгапурських доларів 
на місяць працівникам 
інших сфер протягом 
липня-серпня. 

Компанії у сферах 
будівництва, 
морського 
судноплавства та 
технологічного 
сектору в яких 
працюють мігранти 
отримають 100% 
знижку податку на 
іноземного працівника 
у червні та 50% у 
липні, та суму у 
розмірі 750 
сінгапурських доларів 
у червні та 375 
сінгапурських доларів 
у липні для підтримки 
бізнесу. 

Особам з середнім та 
низьким рівнем 
доходів, які втратили 
роботу через 
пандемію, 
передбачена державна 
підтримка у розмірі 
800 сінгапурських 
доларів щомісячно 
протягом трьох 



ринків та супермаркетів (залежно від 
кінцевих цифр ідентифікаційних 
карток доступ буде дозволено у 
конкретно визначені дні). 
Також був змінений графік шкільних 
канікул (їх перенесено з червня на 
травень) та загальнонаціональних 
екзаменів з рідної мови. 
 
Влада Сінгапуру прийняла рішення 
про скасування цього року щорічного 
параду з нагоди 1 травня.  
 
30 квітня ц.р. у зверненні до нації з 
нагоди святкування 1 травня ПМ Лі 
Сієн Лун заявив, що Сінгапур буде 
поступово відновлювати економіку 
після зменшення кількості нових 
захворювань, починаючи з критично 
важливих для внутрішнього ринку 
секторів, а також секторів, які є 
частиною глобальниих логістичних та 
виробничих ланцюгів. В останню 
чергу будуть відновлюватись сектори, 
які пов’язані із значними 
скупченнями людей, зокрема 
розважальна сфера, туризм та 
спортивні змагання.  
 
4 травня ц.р. Міністр національного 
розвитку Л.Вонг оголосив про 
розробку загальнонаціональної 
стратегії тестування на вірус COVID-
19, яка передбачає всеохопний 
моніторинг для виявлення нових 
кейсів без виявлених зв’язків із вже 
підтвердженими хворими. Пріоритет 
на початковій стадії буде надаватися 
тестуванню найбільш вразливих 
категорій працівників, зокрема 
медперсоналу, з поступовим 
поширенням нових заходів на інші 

приміщень для 
розміщення та 
догляду за 
хворими на 
коронавірус у 
випадку 
стрімкого 
зростання 
кількості 
хворих. Закон 
також надає 
право 
компетентним 
особам 
(поліцейським, 
державним 
службовцям та 
працівникам 
сфери 
громадського 
здоров’я)  
вживати 
заходів 
відносно 
приватних осіб 
чи 
підприємств, 
які порушують 
чинні вимоги 
законодавства 
у сфері 
протидії 
епідемії.  
 
 
 

випадків. 

 
Інтенсивність 
примусу висока: 
 
Прийнятий 7 квітня 
ц.р. у парламенті 
закон про тимчасові 
заходи через епідемію 
передбачає штрафи за 
порушення вимог 
чинного 
законодавства, розмір 
та характер яких 
відповідає Закону про 
інфекційні 
захворювання (10тис. 
Сінгапурських 
доларів та\або 
ув’язнення строком на 
6 місяців, та 
подвоєння штрафу і 
терміну ув’язнення у 
разі повторного 
порушення).  
За відмову 
співпрацювати з 
поліцією або брехню 
– до 10 тисяч 
сінгапурських доларів 
та/або ув’язнення на 6 
місяців. 
 
З початку дії нових 
обмежувальних 
заходів 7 квітня ц.р., 
компетентними 
органами було 
виписано близько 10 
тис. письмових 
попереджень щодо 

місяців. 

Сінгапурці віком від 
21 року в залежності 
від рівня доходів 
отримають від 
держави одноразову 
виплату у розмірі 600 
сінгапурських 
доларів.  

Сінгапурці віком від 
50 років отримають 
одноразову виплату у 
розмірі 100 
сінгапурських 
доларів. 

Сінгапурці, які є 
батьками принаймні 
однієї дитини віком до 
21 року,  отримають 
виплату у розмірі 300 
сінгапурських доларів 
кожен протягом 
травня-червня. 

Сінгапурці, які 
потребують допомоги 
держави, також 
отримують ваучери на 
суму від 100 до 300 
сінгапурських доларів 
для придбання 
продуктів харчування. 

Усі сім'ї до складу 
якої входить 
громадянин Сінгапуру 
отримають 
одноразову допомогу 
у розмірі 100 
сінгапурських доларів 
для сплати 



групи населення.  
За словами міністра Л.Вонга, двома 
ключовими стратегіями Сінгапуру у 
протидії вірусу є збільшення 
тестування та прискорення процесу 
відстеження контактів підтверджених 
хворих. Для досягнення цієї останньої 
мети активно використовуються 
новітні технології, зокрема система 
SafeEntry, яка встановлена на вході до 
всіх торговельних та бізнес-центрів та 
фіксує усіх відвідувачів, а також 
мобільний додаток TraceTogether, 
який дозволяє ідентифікувати близькі 
контакти підтверджених хворих на 
коронавірус.  
 
З 12 травня послаблені деякі 
обмеження, введені 7 квітня, у зв’язку 
з падінням динаміки захворювання 
серед сінгапурців. Зокрема відновили 
роботу компанії з виробництва 
продовольчої продукції, деякі закриті 
продовольчі магазини та малі 
підприємства що працюють з дома. 
Також планується відновлення 
навчання невеликими групами або у 
форматі індивідуальних занять для 
учнів та студентів, які готуються до 
випускних чи вступних екзаменів. 
 
 
 
МОЗ РС повідомляє, що низька 
динаміка захворювань дозволяє 
розглядати можливість подальшого 
послаблення обмежень, водночас 
влада не планує скасувати усі 
обмеження після 1 червня, до якого 
пролонговано режим 
загальнонаціонального карантину. 
Зокрема планується продовження 

порушень заборони на 
зібрання у публічних 
місцях та 
недотримання вимог 
соціального 
дистанціювання. З 12 
квітня ц.р. прийнято 
рішення щодо 
відмови від 
попереджень, 
натомість виписується 
штраф у розмірі 300 
Сінгапурських 
доларів, при 
повторному 
порушенні розмір 
штрафу збільшується 
або справа може бути 
передана в суд.  
 
Іноземці, які 
порушують 
карантинні заходи, 
можуть додатково 
бути депортовані та 
отримати довічну 
заборону на в’їзд до 
Сінгапуру. 
Роботодавці, які 
причетні до 
порушення карантину 
іноземними 
працівниками, 
отримують великі 
штрафи та втрачають 
квоти на найм 
іноземців. 
 
23 квітня ц.р. ЗМІ 
повідомили про арешт 
державного 
службовця за 

комунальних послуг. 

Уряд заморожує усі 
збори за державні 
послуги на один рік з 
1 квітня 2020 року по 
31 березня 2021 року.  

Випускники 
звільняються від 
сплати за 
студентський кредит 
та його відсотки на 
один рік з 1 червня 
2020 року по 31 
травня 2021 року. 

Низькооплачувані 
працівники віком від 
35 років отримають 3 
тисячі сінгапурських 
доларів. 

Заплановано програму 
створення 
можливостей для 
100 000 осіб, яка 
передбачатиме 
створення 40 тисяч 
нових робочих місць 
(15 000 місць у сферах 
освіти та здоров'я; 
25 000 місць у галузі 
комп'ютерної 
інженерії), 20 000 
стажувань та 30 000 
професійного 
навчання. 

Компанії, які наймуть 
працівників-громадян 
Сінгапуру віком від 40 
років, які пройшли 
програми підвищення 



дотримання заходів із соціального 
дистанціювання у громадському 
середовищі, а також заходів з безпеки 
на робочих місцях для тих 
підприємств, яким дозволяється 
відновити роботу.  
 
Також 12 травня ц.р. Збройні сили РС 
оголосили про призупинення усіх 
масштабних навчань закордоном, 
зокрема на території Австралії. У 
повідомленні МО РС також йдеться 
про можливість відновлення 
тренувань в Австралії після 
покращення ситуації з епідемією.    
 
12 травня ц.р. оператор міжнародного 
аеропорту Сінгапуру «Чангі» 
повідомив про рішення призупинити 
експлуатацію Терміналу 4 через 
зменшення кількості польотів. Раніше 
у квітні з цієї ж причини було 
прийнято рішення про закриття на 1,5 
роки Терміналу 2. Таким чином, з 
чотирьох терміналів аеропорту 
продовжують функціонувати лише 
два.   
 
З 2 червня Сінгапур розпочинає вихід 
із режиму загальної самоізоляції, який 
складатиметься із трьох етапів. У 
середині червня планується провести 
оцінку ситуації щодо можливості 
переходу до наступного другого етапу 
відміни карантину.  
  
На першому етапі відновлять свою 
роботу заклади виробництва, надання 
оздоровчих та соціальних послуг, 
фінансові та страхові установи із 
обов’язковим дотриманням 
безпекових заходів для своїх 

розголошення 
кількості нових 
випадків 
захворювання на 
коронавірус 
 
 
 

кваліфікації, 
отримують 
компенсацію  для 
такої особи у розмірі 
40% щомісячної 
заробітної плати 
протягом шести 
місяці, загальна сума 
12 000 сінгапурських 
доларів; до 40 років 
отримають 
компенсацію у розмірі 
20% щомісячної 
заробітної плати 
протягом шести 
місяці, загальна сума 
6 000 сінгапурських 
доларів. 

18 млн сінгапурських 
доларів передбачено 
для установ 
соціального 
обслуговування 
підтримати вразливі 
групи населення 
протягом епідемії. 

- для бізнесу: 

Приватні підприємці 
отримають державну 
допомогу у розмірі 
3000 сінгапурських 
доларів на місяць 
протягом травня – 
липня. 

Фінансова підтримка 
перспективних 
стартапів у розмірі 
285 млн сінгапурських 
доларів. 



відвідувачів. 
Також відновлять роботу 
автомайстерні та заклади із надання 
послуг по догляду за домашніми 
тваринами. 
Тим хто працює дистанційно, 
рекомендується і надалі працювати у 
такому ж режимі. 
Споживання їжі в закладах 
громадського харчування все ще буде 
заборонено. 
Дозволятиметься відвідування 
близьких родичів, проте не більш ніж 
двома особами на день. 
Учні початкових та середніх класів 
зможуть відвідувати школу щодня. 
До 10 червня буде повністю 
відновлено роботу дошкільних 
навчальних закладів. 
В громадському транспорті необхідно 
знаходитись в захисній масці. 
Дозволено церемонію реєстрації 
шлюбу, з присутністю на ній не 
більше 10 осіб. 
  
На другому етапі буде дозволено 
споживання їжі в закладах 
громадського харчування. 
Відкриватимуться торгові точки, 
спортзали, фітнес студії, навчальні 
центри із дотриманням безпечних 
умов. 
Усі учні повернуться до школи, а 
вищі навчальні заклади 
повертатимуть студентів до своїх 
кампусів. 
Відкриватимуться спортивні та 
відпочинкові майданчики. 
Соціальна активність у невеликих 
групах також буде дозволена. 
  
На третьому етапі відновлять 

500 мільйонів доларів 
на підтримку бізнесу в 
їх цифровій 
трансформації. 

Власники кіосків на 
фудкортах, ринках, 
кав’ярень додатково 
отримують 300 
сінгапурських доларів 
протягом п’яти 
місяців за умови 
використання 
електронних платежів 
замість готівки. 

Підприємства 
роздрібної торгівлі та 
продуктів харчування 
зможуть отримати до 
10 000 сінгапурських 
доларів за умови 
запровадження 
цифрових рішень 
(2500 сінг доларів за 
бухгалтерський облік 
та кадрові питання; 
2500 сінг доларів за 
електронну комерцію; 
5 000 сінг доларів за  
управління 
операційних 
процесів). 

Допомога для 
орендарів малого та 
середнього бізнесу в 
приватній нежитловій 
власності включає 
державну субсидію 
протягом двох місяців 
для магазинів у 
розмірі 0,8 місячної 



проведення соціальних, культурних, 
релігійних та ділових зібрань чи 
подій, проте з обмеженою кількістю 
учасників. 
Пенсіонерам дозволять виходити на 
вулиці за умови дотримання 
соціально безпечної дистанції. 
Спа салони, кінотеатри, театри, бари 
та нічні клуби також відновлять свою 
роботу із суворим дотриманням 
безпечних умов. 
 
19 травня 2020 року МВС та МО 
Сінгапуру повідомили про 
відновлення починаючи з 26 травня 
ц.р. тренувань для 
військовослужбовців ЗС, поліції та 
сил цивільної оборони Сінгапуру. 

20 травня 2020 року 
Управління цивільної авіації 
Сінгапуру повідомило про поступове 
зняття заборони на транзит через 
міжнародний аеропорт Чангі 
починаючи з 2 червня ц.р. 
 
 
29 травня ц.р. за результатами 
домовленостей між РС та КНР було 
прийнято рішення про відновлення 
подорожей між двома країнами для 
офіційних делегацій та представників 
бізнес кіл з ключових економічних 
сфер співробітництва між Сінгапуром 
та 6 китайськими провінціями. За 
інформацією МЗС РС, аналогічні 
домовленості наразі опрацьовуються 
з іншими партнерами Сінгапуру. 
 
7 червня 2020 року Прем’єр-міністр 
Сінгапуру Лі Сієн Лун звернувся до 
нації з приводу ситуації з епідемією 
COVID-19. ПМ Лі закликав 

орендної вартості, для 
промислових та 
офісних приміщень у 
розмірі 0,64 місячної 
орендної вартості. 

Знижка орендаторам 
як мінімум 200 
сінгапурських доларів 
протягом 
п'ятимісячної 
орендної оплати в 
державних закладах 
харчування 
(фудкорти) та ринках, 
два місяці у 
приватних закладах. 

Знижка орендаторам у 
сфері роздрібної 
торгівлі, відпочинку, 
розваг, охорони 
здоров’я тощо у 
розмірі 
чотиримісячної 
вартості оренди, які 
управляються 
державними 
установами. 

Компенсація у розмірі 
25% від суми 
сплаченого 
корпоративного 
податку (до 15 000 
сінгапурських доларів 
на компанію) у 
поточному році. 

Максимальний розмір 
позики буде 
збільшено з 300 000 
до 10 млн. 



сінгапурців до єдності для подолання 
цієї епохальної кризи та запевнив у 
здатності Сінгапуру вийти сильнішим 
з кризи попри колосальні виклики, які 
стоять перед країною. 
 
8 червня 2020 року департамент з 
питань виборів заявив, що порядок 
проведення передвиборчої кампанії в 
умовах дії обмежувальних 
карантинних заходів через ситуацію з 
вірусом COVID-19 залежатиме від 
поточної ситуації з епідемією. 
Рішення щодо правил ведення 
кампанії будуть анонсовані згодом. 
Виборчий департамент також 
анонсував нові вимоги щодо 
обов’язкового оприлюднення джерел 
фінансування онлайн реклами в 
рамках передвиборчої кампанії.  
 
 
11 червня 2020 року в рамках серії 
звернень керівництва РС до нації у 
зв’язку із кризою навколо вірусу 
COVID-19, до сінгапурців звернувся 
Старший державний міністр-
координатор з питань національної 
безпеки Сінгапуру Тео Чі Хін. 
Головною темою виступу Тео Чі Хіна 
було місце Сінгапуру у світі після 
завершення епідемії коронавірусу. 
Міністр зокрема зазначив, що 
принцип відкритості ринків та 
глобалізація перестали бути нормою 
міжнародного світоустрою.  
 
 
15 червня 2020 року МОЗ Сінгапуру 
оголосило про рішення міжурядової 
робочої групи з протидії вірусу 
COVID-19 перейти до другого етапу 

сінгапурських 
доларів, а доля ризику 
несплати, яка 
забезпечена урядом, 
буде збільшена до 
90% з нинішніх 50-
70%. 

Готелі, туристичні 
компанії, магазини, 
ресторани 
звільняються від 
сплати податку на 
нерухомість на один 
рік. Інші нежитлові 
об’єкти отримують 
знижку з розмірі 30% 
податку на 
нерухомість.  

Звільнення компаній 
від податків на 1 рік, 
гнучкість у питанні 
іпотечних внесків в 
рамках державної 
програми соціального 
житла.  

Тимчасова програма 
позики для підтримки 
грошових потоків, у 
рамках якої 
туроператори зможуть 
отримати позику до 1 
млн. сінгапурських 
доларів під 5% річних. 
Уряд візьме на себе 
забезпечення 80% 
частки ризику 
несплати за цими 
позиками. 

Звільнення від сплати 



виходу з режиму 
загальнонаціонального карантину, 
починаючи з 19 червня ц.р. 
Другий етап зокрема передбачає 
відкриття торгових точок роздрібної 
торгівлі, закладів громадського 
харчування, спортзалів та фітнес 
центрів. Також дозволяються зібрання 
людей до 5 осіб.  
Водночас наразі не планується 
відновлення заходів, які 
передбачають значні скупчення 
людей, зокрема релігійні служби, 
конференції та розважальні заходи. 12 
червня Сінгапур анонсував 
перенесення етапу F1, який був 
запланований на вересень 2020 року, 
на наступний рік.  
В рамках другого етапу також 
передбачається повторний тест 
прибуваючих до Сінгапуру на вірус 
наприкінці 14-денного режиму 
самоізоляції.  
 
 
Заходи санітарно-превентивного 
характеру: 
В аеропорту, ТРЦ, адміністративних 
будівлях, лікарнях, готелях, школах 
тощо встановлено тепловізори, а усі 
відвідувачі мають заповнити 
спеціальну форму-декларацію, 
надавши відповіді щодо подорожей 
протягом останніх 14 днів, контактів з 
хворими тощо. Вказані в такій 
декларації контактні дані можуть 
бути використані у разі виявлення 
хворих на коронавірус у приміщенні, 
яке також відвідувала відповідна 
особа. 
Додаткові заходи санітарної безпеки у 
публічних місцях та громадському 

податку на 
нерухомість. 

Морська та портова 
адміністрація 
Сінгапуру в період з 1 
березня по 31 серпня 
2020 року надаватиме 
знижку у розмірі 50% 
від розміру портових 
зборів на круїзні 
судна та регіональні 
пороми з 
перебуванням у порту 
не більше п’яти днів, а 
також на портові 
судна, що перевозять 
пасажирів.  

Водії таксі отримують  
щомісячну допомогу у 
розмірі 300 
сінгапурських доларів 
до кінця вересня 2020 
року. Приватні 
автобусні перевезення 
звільняються на рік 
від сплати податку за 
користування 
дорогами, та 6 місяців 
від сплати за 
паркування на 
державних об’єктах 
паркування. 

Знижки на вартість 
послуг, пов’язаних з 
посадкою й 
паркуванням літаків 
та діяльністю 
наземних операторів. 

Знижки на вартість 



транспорті (щоденне прибирання та 
дезінфекція). 
З 14 квітня ц.р. носіння захисних 
масок обов’язкове для всіх, хто 
виходить з дому.  

оренди для магазинів 
та операторів 
вантажних перевезень 
в міжнародному 
аеропорті “Чангі”. 

 
США 1. 15 червня ц.р. Управління з 

контролю якості харчових продуктів 
та лікарських засобів США (U.S. Food 
and Drug Administration, FDA) 
відкликало дозвіл на екстрене 
використання препаратів 
гідроксихлорохіну та хлорохіну, які 
застосовувались для лікування хворих 
на COVID-19 

2. 10 червня ц.р. Комітет з відкритих 
ринків Федеральної резервної 
системи США прийняв рішення про 
залишення базової процентної ставки 
без змін - на мінімальному рівні 0-
0,25% для підтримки економіки США 
для досягнення максимальної 
зайнятості та стабільності цін в період 
пандемії. 

 

Управління з 
контролю 
якості 
харчових 
продуктів та 
лікарських 
засобів США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За даними 
Міністерства фінансів 
США, за два місяці 
попередні було 
здійснено 159 млн. 
виплат допомоги 
американським 
громадянам (Economic 
Impact Payments), які 
постраждали 
внаслідок економічної 
кризи, спричиненої 
пандемією COVID-19. 
При цьому, загальний 
обсяг виплат склав 
267 млрд. дол. Ще 2,5 
млрд. дол. були 
виплачені населенню 
американських 
територій. 

 
 
 
 
 
 

Згідно з прогнозом 
Федерального резерву 
США щодо розвитку 
американської економіки, 
оприлюдненим 10 червня 
2020 р. за підсумками 2020 
р. ВВП США може 
втратити в середньому 
6,5%. Водночас, у 2021 та 
2022 рр. зросте на 5 та 
3,5% відповідно. 
Безробіття очікується на 
рівні 9,3% у 2020 р., 6,5% - 
у 2021 р. та 5,5% - у 2022 
р. Інфляція прогнозується 
на рівні 0,8% у 2020 р., а у 
наступні роки має зрости 
до 1,6 та 1,7%. 

 

Відповідно до прогнозу 
Управління з енергетичної 
інформації США, 
видобуток нафти за 
підсумками 2020 р. в 
середньому має скласти 
11,6 млн. барелів на день 
(на 0,7 млн. б/д менше ніж 
у 2019 р.) та 10,8 млн. б/д 
у 2021 р. 

 

 

Узбекис
тан 

15.03 – виявлено перший випадок 
зараження COVID-19 у РУз 
Станом на 18.06.2020 – зареєстровано 
5682 випадки захворювання COVID-

 
 
 
 

 
Висока ефективність 
вжитих заходів.  
 

За інформацією 
Мінфіну РУз, витрати 
Антикризового фонду 
Узбекистану з 27 

З 1 серпня 2020 року буде 
скасовано діючі ставки 
акцизного податку на 
ввезення транспортних 

Обмеження не 
розповсюджуютьс
я на транспорті 
засоби, які 



19 у РУз,  
4131 пацієнтів вилікувано та 19 
летальних випадків.  
З 8 травня в регіонах Узбекистану 
почав діяти поділ на один з трьох 
рівнів карантину - «червоний», 
«жовтий» або «зелений». 
«Червоний» рівень карантину 
(регіони, в яких за останні 14 -  
зберігаються діючі карантинні 
обмеження, які можуть переглядатися 
в залежності від розвитку ситуації. 
«Жовтий» рівень карантину 
(регіони, де за останні 14 днів не 
виявлено нових випадків 
коронавірусу, проте де є пацієнти з 
коронавірусом) 
 «Зелений» рівень карантину 
(Регіони, де немає осіб, інфікованих 
коронавірусом, або де вони повністю 
одужали).  
Загальний карантин в Узбекистані 
продовжено до 01 серпня ц.р.  
 
17.06 у 71 махаллях м.Ташкенту 
введено "червоний" режим ризику. 
Всі в'їзди і виїзди в ці махаллі закриті 
та встановлено стаціонарні пости, де 
чергують співробітники ГУВС і 
Національної гвардії. 
У зв’язку із стрімким зростанням 
кількості заражених Президент РУз 
дав вказівку Спеціальній 
республіканській комісії щодо 
посилення дезінфекційних робіт та 
санітарного контролю на 
підприємствах і ринках, в торгових 
комплексах і організаціях, що 
відновлюють діяльність, розширення 
роз'яснювальної роботи серед 
населення через засоби масової 
інформації, а також в трудових 

 
 
 
 
 
Рішення 
Республікансь
кої спеціальної 
комісія 
по боротьбі з 
коронавірусом  
від 06.05.2020 
 
 
 
Спеціальна 
республіканськ
а комісія  
 
 
 
 
 
 
 
 
Президент РУз 
16.06.2020 р. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Спеціальна 

Більша частина нових 
випадків 
захворювання 
фіксується в 
карантинних центрах 
та у водіїв 
міжнародних 
автоперевезень.  
 
Станом на 11.06. з  
початку епідемії в 
Узбекистані 
проведено 832 000 
лабораторних тестів 
на COVID-19 .  
8 червня ц.р. USAID 
передало Агентству 
санітарно-
епідеміологічного 
благополуччя 
Узбекистану реагенти 
призначені для 
проведення 15 тисяч 
аналізів для 
тестування на COVID-
19, наступна партія з 
10 тисяч тестів 
прибуде до РУз 
найближчими 
тижнями. 
РФ з березня ц.р. 
поставила до РУз 88,5 
тис. тестів на 
коронавірус.  
Міністерство 
інновацій РУз 
передало 
Міністерству охорони 
здоров’я РУз партію 
(19 500 упаковок) 
узбецького препарату 
"Рутан", що знижує 

травня 2020 року 
збільшилися на  109 
млн. дол. США. 
Доходи залишилися 
на рівні $ 733,7 млн. 
Основну їх частину 
(98,4%) складають 
пільгові кредити 
міжнародних 
фінансових інститутів, 
решта 1,6% - кошти 
державного бюджету 
На соціальну сферу 
витрачено  91,3 млн 
дол. США Найбільше 
коштів витрачено:  на 
ремонт і будівництво 
доріг - 30 млн, на 
соціальну допомогу - 
15,2 млн, Фонду 
громадських робіт на 
пошук тимчасової 
роботи для 
безробітних- 98,3 
млн., Агентству 
санітарно-
епідеміологічного 
контролю- 65 млн, на 
водопостачання і 
іригацію - 56,3 млн, на 
будівництво 
карантинних 
комплексів, 
спеціальних лікарень 
та їх оснащення -  54,4 
млн. 
 
Відповідно до 
Постанови 
Президента РУз від 
16.06. 100 млн. дол. 
буде виділено на 

засобів за кодами ТН ЗЕД 
8701 (трактори), 8702 
(моторні транспортні 
засоби для перевезення 
десяти осіб або більше), 
8703 (в тому числі легкові 
автомобілі) і 8704 
(моторні транспортні 
засоби для перевезення 
вантажів). 

 

здійснюють 
вантажні 
перевезення, а 
також на рух 
зовнішньоторговел
ьних товарів.  
З 30 квітня 2020 
року всі вантажні 
автомобілі, що 
в'їжджають на 
територію 
Республіки, будуть 
спрямовані на 
спеціальні 
стоянки, 
встановлені в 
місцях, найбільш 
близьких до 
пропускних 
пунктів 
прикордонного 
контролю, де водії 
будуть проходити 
перевірку на 
наявність 
коронавірусної 
інфекції. 
До тих пір, поки не 
будуть оголошені 
результати 
досліджень, 
транспортні засоби 
та їх водії будуть 
перебувати на 
спеціальних 
стоянках. 
 
З 15.06.2020 
дозволено в’їзд до 
РУз фахівцям 
іноземних 
компаній та інших 



колективах. 
 
Державні дошкільні навчальні 
заклади відновлять роботу з 01 
серпня, а приватні почали працювати 
(в зелених та жовтих зонах) з 15 
червня ц.р. за умови присутності не 
більше 15 осіб в групі.  
 
 
МОЗ РУз відмовився від практики 14-
деннної реабілітації осіб, які 
перехворіли COVID-19. 
 
МОЗ РУз запровадив практику 
стаціонарного лікування лише 
пацієнтів з тяжким перебігом COVID-
19, інші пацієнти будуть проходити 
лікування дома і отримуватимуть 
необхідні рекомендації лікарів щодо 
прийому ліків.  

республіканськ
а комісія  
 
 
 
 
 
Міністерство 
охорони 
здоров’я РУз  
 

вплив коронавірусу на 
78,3%.  
 

пільгові кредити, 
спрямовані на 
розвиток сфери 
послуг (підприємств у 
сфері побутового 
обслуговування, 
медицини, 
інформаційних 
технологій та ін). 
Кредити будуть 
виділятися 
комерційними 
банками терміном на 
7 років за пільговою 
процентною ставкою 
– нижче 4% від 
встановленої.   
Не менш 20% коштів 
буде виділено жінкам 
і молодим 
підприємцям. Крім 
того, визначено 67 
видів діяльності, 
якими можуть 
займатися 
«самозайняті» особи 
(сфера послуг є одним 
з основних джерел 
зайнятості як в містах, 
так і в сільській 
місцевості - її частка у 
ВВП РУз становить 
35%). 

організацій, що 
працюють в 
Узбекистані в 
рамках 
інвестиційних 
проектів. 
 
12.06.2020 
Мінтранспорту 
РУз затвердило 
Наказ про 
введення режиму 
«Відкрите небо» в 
деяких аеропортах 
Узбекистану, який 
буде запроваджено 
з 1 серпня 2020 
року з терміном дії 
два роки до кінця 
сезону ІАТА 
«Зима 2022/2023» з 
можливістю 
подальшої 
пролонгації із 
застосуванням 5-ої 
свободи повітря. 
Відповідно до 
наказу режим 
«Відкрите небо» 
буде 
запроваджено: в 
аеропортах Карши, 
Нукус, Термез, 
Бухара, Навої і 
Ургенч без будь-
яких обмежень; 
в аеропортах. 
Андижан, Фергана, 
Наманган і 
Самарканд з 
наданням всім 
іноземним 



авіакомпаніям 
держав членів 
Міжнародної 
організації 
цивільної авіації 
прав на виконання 
в зазначені 
аеропорти 
пасажирських 
польотів без 
обмеження частот 
з урахуванням 
технічних 
можливостей 
аеропортів, 
включаючи 5-у 
свободу повітря, за 
маршрутами, на 
яких не оперують 
призначені 
перевізники 
Республіки 
Узбекистан (в 
аеропорту 
г.Самарканд по 
завершенню 
реконструкції). 
Відповідно до 
наказу іноземним 
авіакомпаніям 
надається право на 
виконання 
вантажних 
польотів до 7-ї 
свободи повітря в 
аеропортах Навої і 
Термез. 
У Мінтрансі РУз 
відзначили, що 
іноземні 
авіакомпанії, 
зацікавлені у 



відкритті нових 
маршрутів або які 
планують 
збільшення 
кількості рейсів, 
повинні подати 
необхідні 
документи в 
Авіаційне 
агентство при 
Міністерстві 
транспорту та 
Департаменті 
розвитку 
повітряного 
транспорту в 
установленому 
порядку. Всі 
звернення з даного 
питання будуть 
розглянуті в 
найкоротший час. 

Чехія 1. Заборона експорту респіраторів 
FFP3 та обмеження їх продажу на 
внутрішньому ринку. Обмеження 
експорту інших товарів 
протиепідемічного призначення та 
ліків. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 За оцінками експертів, 
у цілому вжитті 
урядом ЧР заходи 
були своєчасними і 
дозволили уникнути 
критичного сценарію 
розвитку епідемічної 
ситуації. 
Водночас, дії уряду 
неоднозначно 
оцінюються чеськими 
парламентарями, 
зокрема піддаються 
критиці з боку 
опозиції, яка 
ініціювала 
проведення 
спеціального  
засідання Палати 

1. Кредитні програми 
COVID І, COVID II, 
COVID III (обсягом 
понад 25 млрд. 
чеських крон  або 
близько 1 млрд. 
доларів США) для 
полегшення доступу 
підприємців малого та 
середнього бізнесу до 
оперативного 
фінансування. 
Передбачають 
надання 
безпроцентних 
кредитів з 12-
місячним відстрочкою 
платежів та без сплати 
комісій і зборів через 

Внесені зміни до 
державного бюджету 
(збільшено дефіцит з 40 до 
300 млрд. чеських крон), а 
також до  закону про 
бюджетні правила, яким 
передбачається 
можливість збільшення 
структурного дефіциту 
бюджету Чехії у 2021 р. до 
4% ВВП. Очікується, що 
протягом наступних років 
бюджетний дефіцит ЧР 
знижуватиметься на 0,5% 
щорічно. Таким чином, до 
2028 р. Чехія мала б знову 
виконуватиме вимоги 
Пакту стабільності та 
зростання ЄС. 

Здійснені чеським 
урядом 
антикризові заходи 
не створюють 
обмежень для 
доступу суб’єктів 
ЗЕД України до 
ринку ЧР. 
Виключення 
становлять 
тимчасові 
обмеження на 
купівлю в Чехії та 
імпорт в Україну 
товарів 
протиепідемічного 
призначення, а 
також ліків. 



2. Здійснення централізованої 
закупівлі та розподілу ефективних 
дезінфікуючих засобів і респіраторів з 
антибактеріальною дією для 
медичного персоналу. 
 
3. Припинення авіарейсів із країн 
ризику. 
 
4. Запровадження режиму 
надзвичайної ситуації у країні та 
закриття в’їзду  для іноземців з 15 
країн підвищеного ризику, за 
винятком осіб, які мають 
довгострокову візу, посвідку на 
постійне або тимчасове проживання в 
ЧР понад 90 днів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Використання ЗС ЧР для протидії 
коронавірусу. 
 
 
 
6. Заборона  проведення будь-яких 
культурних, спортивних, релігійних 
та інших акцій за участі понад  30 
осіб, обмеження роботи відповідних 
громадських закладів. 
 
7. Заборона здійснювати міжнародні 
наземні транспортні перевезення 
більше 9 пасажирів в одному 
транспортному засобі для 
перевізників, які в’їжджають на 
територію Чехії. 

депутатів Парламенту 
ЧР 3-4 червня ц.р. За 
підсумками засідання 
Парламенту ухвалено 
низку рекомендацій 
уряду щодо вжиття 
заходів з підготовки 
до можливої другої 
хвилі пандемії.   
 
Перші випадки 
захворювання в Чехії 
були зафіксовані 1 
березня ц.р. Різке 
збільшення кількості 
виявлених хворих 
почалося з 14-15 
березня ц.р. і з цього 
часу щоденно 
прогресувало. 
Починаючи з 24 
березня ц.р. щодня 
фіксується понад 200-
300 хворих пацієнтів. 
З 10 квітня ц.р. темпи  
поширення 
захворювання в Чехії 
(щоденна фіксована 
кількість нових 
випадків) поступово 
знижуються і не 
перевищують 100 
випадків. За 
інформацією МОЗ ЧР, 
станом на 18.06.20 в 
країні здійснено 
505272 лабораторних 
тестів на наявність 
вірусу SARS-CoV, 
виявлено 10162 
хворих (на даний час 
в активній формі 

державний Чесько-
Моравський банк 
гарантій та розвитку 
(ЧМБГР), а також 
формою надання 
гарантій ЧМБГР та 
компенсації 
відсоткової ставки за 
кредити, видані 
комерційними 
банками. 
20.04.20 уряд ЧР 
схвалив законопроєкт 
щодо надання 
державних гарантій 
ЧМБГР на позики 
комерційних банків 
малому та середньому 
бізнесу у розмірі 150 
млрд. чеських крон. 
Очікується, що 
загальна сума таких 
позик за державною 
гарантією 
становитиме понад 
500 млрд. чеських 
крон . 
 
2. Програми 
«Технології COVID 19 
(обсягом 300 млн. 
чеських крон) та 
«Czech Rise Up – 
розумні заходи проти 
COVID 19» (обсягом 
200 млн. чеських 
крон), спрямовані на 
підтримку малого та 
середнього бізнесу, 
який спеціалізується 
на виробництві 
медичного 

За підсумками засідання 
уряду ЧР 08.06.20 на 
розгляд парламенту 
передана пропозиція про 
збільшення дефіциту 
держбюджету до 500 
млрд. чеських крон. 
Однак, наразі ця 
пропозиція не отримала 
достатньої підтримки в 
парламенті. 
 
У березні 2020 р. та 
7.05.20 Чеський 
національний банк (ЧНБ) 
тричі знизив облікову 
ставку до рівня 0,25%. 
Чеський центробанк також 
відмовився від підвищення 
вимог щодо резервування 
капіталу чеських банків та 
заявив про готовність 
оперативно реагувати у 
випадку зменшення їх 
ліквідності. ЧНБ також 
очікує, що чеські банки 
утримаються цього року 
від сплати дивідендів 
своїм акціонерам. Крім 
того, 24 березня чеський 
уряд ухвалив нову 
редакцію закону про ЧНБ, 
згідно з яким суттєво 
розширюються 
можливості чеського 
центробанку щодо купівлі 
державних боргових 
зобов’язань. На думку 
експертів, фактично 
йдеться про надання ЧНБ 
можливості більш 
ефективно застосовувати 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.Впровадження  прикордонного 
контролю при перетині  сухопутного 
кордону з Німеччиною та Австрією, 
скорочення пунктів для перетину 
автомобільним транспортом кордону 
з цими державами  
 
 
 
 
 
 
9. Запровадження найвищого ступеня 
епідеміологічної небезпеки - 
"Загальнонаціональний карантин". 
Заборона вільного переміщення осіб 
на території ЧР з чітко визначеними 
винятками (закупівля продуктів та 
ліків, прибуття та повернення з місця 
роботи, відвідання банків тощо) 
 
 
 

хвороби перебуває 2 
430, з яких 131 
перебуває на 
стаціонарному 
лікуванні. У 
результаті хвороби  
померли 333, а 7399 
одужали.  
17.06.2020 
зафіксовано 51 нових 
осіб з захворювання 
на коронавірус.  
Таким чином, на 
даний час зберігається 
стала тенденція до 
зменшення кількості 
нововиявлених 
протягом доби 
хворих, 
співвідношення 
кількості хворих до 
загальної популяції, а 
також смертельних 
випадків через 
коронавірус. 
 Пріоритетом МОЗ ЧР 
на даному етапі 
визначено оперативне 
реагування на 
локальні спалахи 
захворювання 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

обладнання та розвиту 
технологій і інновацій 
в сфері охорони 
здоров’я.  
18.05.20 уряд ЧР 
ухвалив рішення про 
продовження 
грантової програми 
Czech Rise Up 2.0 
обсягом до 300 млн. 
чеських крон. Йдеться 
про проекти, 
спрямовані на 
використання 
існуючих технологій 
для розробки 
медичних та 
немедичних рішень 
щодо подолання 
економічних та 
соціальних наслідків 
кризи, підготовку до 
можливої другої хвилі 
пандемії, розробку 
стратегічних 
технологій. 
 
3. Цільова програма 
підтримки зайнятості 
«Антивірус», 
розроблена для 
упередження масових 
звільнень робітників 
шляхом компенсації 
роботодавцям від 80 
до 100% витрат на 
заробітну плату у 
періоди вимушеного 
скорочення або 
припинення 
виробництва 
внаслідок 

інструменти «кількісного 
пом’якшення» за 
прикладом ФРС чи ЄЦБ.  
За підсумками засідання 7 
травня ЧНБ повідомив про 
наміри активно 
застосовувати як 
традиційні, так і 
нетрадиційні інструменти 
більш «м’якої» монетарної 
політики. Окрім іншого, 
йдеться про надання 
короткострокових позик 
фінансовим установам для 
покращення їх ліквідності, 
а також можливість 
проведення валютних 
інтервенцій з метою 
збереження курсу чеської 
крони відносно євро у 
певному коридорі. ЧНБ 
також суттєво погіршив 
прогнози економічного 
зростання Чехії на 
поточний рік. Так, 
очікується, що ВВП країни 
може знизитися на 8% у 
2020 р. та зрости на 4% у 
2021 р. Прогнозується 
зниження інфляції до 2,1% 
у 2020-2021 рр., а також 
збереження відносно 
слабкого курсу крони 
щодо євро: 26,9 крон за 
євро в 2020 р. та 27,5 крон 
за євро у 2021 р. 
Очікується поступове 
відновлення економічної 
активності в країні у 
другому півріччі 2020 р. 
на тлі значної 
невизначеності та 



 
 
 
10. Заборона роздрібної торгівлі та 
надання послуг у закладах (з 
винятками) та обмеження діяльності 
державних та адміністративних 
органів 
 
 
 
 
 
11. Cтворено Центральний 
антикризовий штаб на чолі з 
заступником міністра охорони 
здоров’я (з 30.03.20 – на чолі з 
першим-віце-прем’єр-міністром, 
міністром внутрішніх справ ЧР), який 
к умовах дії надзвичайної ситуації 
уповноважено готувати пропозиції 
рішень та подавати їх на розгляд Ради 
національної безпеки. 
 
12. Заборона в'їзду на територію Чехії 
для усіх іноземців. 
Заборона не поширюється на: 
 - іноземців, які мають посвідку на 
тимчасове проживання понад 90 днів 
або посвідку на постійне проживання, 
використовують територію Чехії як 
транзитну або громадян ЄС, які є 
подружжям чеських громадян; 
- міжнародний транспорт: водії 
вантажних автомобілів, водії 
автобусів, екіпажі транспортних 
літаків, машиністи поїздів, екіпажі 
поїздів, капітани суден та члени 
екіпажу; 
 - членів дипломатичних місій згідно з 
Віденською конвенцією про 
дипломатичні відносини, членів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

запроваджених 
карантинних чи 
надзвичайних заходів. 
При цьому працівники 
отримуватимуть в 
залежності від причин 
вимушеної відпустки 
від 50 до 100% 
заробітної плати. Крім 
того, ухвалені 
рішення щодо 
запровадження більш 
«гнучких» 
законодавчих умов на 
ринку праці Чехії, у 
т.ч. щодо іноземних 
трудових мігрантів, 
яким дозволено 
змінювати місце 
роботи без 
дотримання 
мінімального 6-
місячного терміну 
після 
працевлаштування. 
 
04.05.20 уряд ЧР 
ухвалив зміни до 
закону щодо деяких 
заходів, спрямованих 
на пом’якшення 
наслідків епідемії 
коронавірусу, які 
передбачають 
посилення захисту 
прав працівників у 
разі 
неплатоспроможності 
роботодавця. 
25.05.20 уряд схвалив 
доповнення до 
програми 

нестабільності 
зовнішньоекономічної 
ситуації в Європі та світі. 
Водночас, за оцінками 
Міністерства фінансів ЧР, 
ВВП Чехії у поточному 
році скоротиться на 5,6%. 
Очікується поступове 
пожвавлення економічної 
активності у ІІ півріччі 
2020 р. та економічний 
ріст на рівні 3,1% у 2021 р. 
Рівень безробіття 
збільшиться у поточному 
році з 2% до 3,3% та 3,5% 
у 2021 р., інфляція 
очікується на рівні 3,2% у 
2020 р. та 1,6% у 2021 р. 
У цілому, за оцінками 
Мінфіну ЧР, загальна 
вартість антикризових 
заходів в країні 
становитиме понад 1,19 
трлн. чеських крон або 
21,5% ВВП ЧР. При цьому 
пряма фінансова 
підтримка з бюджету 
становитиме 3,9% ВВП, 
відтермінування податків 
та відрахувань в соціальні 
фонди – 0,4% ВВП, інші 
форми підтримки (гарантії 
та ліквідність) – 17,2% 
ВВП. 
 
За даними Статистичного 
управління ЧР, у І кварталі 
2020 р. ВВП ЧР знизився 
на 3,3% у порівнянні з 
попереднім кварталом та 
на 2% щодо І кварталу 
2019 р.  



консульських установ відповідно до 
Віденської конвенції про консульські 
відносини та посадових осіб 
міжнародних організацій, включаючи 
членів їхніх сімей; 
- членів рятувальних служб - пожежна 
служба, рятувальна служба та гірська 
рятувальна служба; 
 - працівників, які працюють в межах 
100 км від державного кордону Чехії; 
 - власників дипломатичних та 
службових паспортів, виданих 
Чехією; 
- неповнолітніх осіб до 18 років, якщо 
один із батьків є громадянином Чехії; 
- осіб, які здійснюють трансплантацію 
крові, кісткового мозку та груп з 
центрів, які доставляють органи для 
трансплантації; 
 - осіб, які проходять медичне 
лікування за кордоном у зв’язку із 
важким станом здоров’я - осіб, які 
прибули із зони ризику; до Чехії 
повітряним шляхом для транзиту; 
- працівників, які працюють в 
аварійних комунальних службах; 
- громадян Чехії, які мають намір 
супроводжувати членів сім'ї 
(нащадків, батьків, подружжя) в 
міжнародному аеропорту - лише після 
пред'явлення квитка / посадкового 
талону; 
 - громадяни ЄС, які здійснюють 
транзит до своєї держави через 
Чеську Республіку. 
Допускається в’їзд в ЧР у випадках: 
- якщо в’їзд особи є в інтересах ЧР; 
- іноземним сезонним працівникам; 
-  трудовим мігрантам та членам їх 

сімей, яким видана віза з 11.05.20;  
-  працівникам системи охорони 

здоров’я, соціальних служб та членам 

«Антивірус», якими 
передбачається 
звільнення за певних 
умов (насамперед, 
збереження робочих 
місць та рівня оплати 
праці) підприємців-
роботодавців малого 
бізнесу (з кількість 
працівників до 50 
осіб) від сплати 
премій соціального 
страхування та 
внесків в рамках 
державної політики 
зайнятості протягом 
червня-серпня 2020 р. 
 
Рішенням уряду ЧР 
від 08.06.20 термін дії 
програми «Антивірус» 
було подовжено до 
31.08.20. 
 
4. Здійснення виплат 
соціальної допомоги 
батькам по догляду за 
дитиною віком до 13 
років протягом всього 
періоду вимушеної 
відпустки до 
відкриття шкіл та 
дитячих садків. 
Раніше такі виплати 
могли здійснюватися 
лише 9 днів.  
04.05.20 ухвалено 
рішення про 
подовження терміну 
дії подібної програми 
для самозайнятих осіб 
зі збільшенням 

Дефіцит держбюджету ЧР 
протягом січня-травня 
2020 р. склав 157,4 млрд. 
чеських крон склав 
(збільшився на 106,5 млрд. 
чеських крон у порівнянні 
з аналогічним періодом 
минулого року). 
 
На засіданні уряду ЧР 
08.06.20 погоджено умови 
отримання позики від 
Банку розвиту РЄ у сумі 
300 млн. євро та 
використання 
можливостей 
європейського 
інструменту з підтримки 
зайнятості в умовах 
надзвичайної ситуації 
SURE, який дозволяє Чехії 
отримати фінансові 
ресурси у сумі близько 375 
млн. євро для подолання 
соціально-економічних 
наслідків пандемії.   



їх сімей, яким видана віза з 11.05.20. 
 

 
13. Створено дорадчий орган уряду -  
Центральну групу управління 
COVID-19, яку уповноважено 
керувати проектом "Розумний 
карантин". Передбачається створення 
карти пересування особи, яка була 
інфікована на основі даних геолокації 
мобільного телефону і використання 
банківської карти.  
 
14. Затверджено план-графік 
поступового скасування 
обмежувальних заходів в країні, який 
передбачає поступове відновлення 
роботи закладів торгівлі, підприємств 
з надання послуг та навчальних 
закладів. При Міністерстві охорони 
здоров’я створено відповідну робочу 
групу. 
 
20.04.20 розпочалась реалізація 1-го 
етапу послаблення карантинних 
обмежень, який передбачає відкриття 
фермерських ринків, майстерень, 
автомобільних салонів та відновлення 
тренувань професійних спортсменів. 
Керівництву навчальних закладів 
надається право з приймати рішення 
про часткове відновлення навчальних 
процесів для учнів і студентів 
випускних класів і курсів, які можуть 
відбуватися у вигляді індивідуальних 
консультацій та в групах не більше 5 
осіб. 
24 квітня скасовано обмеження на 
вільний рух осіб, які тепер можуть 
знаходитися у громадських місцях 
або займатися спортом у групах до 10 
осіб. Віряни можуть відвідувати 

розміру виплат до 500 
чеських крон на день.  
18.05.20 уряд виділив 
додаткові ресурси (2,5 
млрд. чеських крон) 
на здійснення виплат 
самозайнятим особам. 
 
5. Лібералізація умов 
оподаткування бізнесу 
та фізичних осіб у 
кризовий період: 
компенсація витрат 
підприємцям, 
понесених у 2020 р., 
шляхом зменшення 
бази оподаткування 
доходів, отриманих 
протягом 2018-2019 
рр. (Loss carryback); 
скасування сплати у 
червні 2020 р. авансу 
на податок на доходи 
за другий квартал 
2020 р.; призупинення 
зобов’язання 
здійснювати 
електронний облік 
продажів до 01.01.21; 
можливість 
відтермінувати до 
31.08.2020 р. без 
санкцій подання 
декларацій щодо 
придбання 
нерухомості; 
скасування протягом 
дії стану надзвичайної 
ситуації ПДВ та 
адміністративних 
зборів за товари чи 
послуги, які 



богослужіння, якщо їх кількість не 
перевищуватиме одночасно 15 осіб. 
Дозволені заходи різноманітних 
товариств (до 10 осіб). 
 
27 квітня відкрилися магазини до 
2500 м2, за винятком тих, що 
знаходяться в торгових центрах, 
спортзали, фітнес-центри та 
тренажерні зали, але без можливості 
користуватися роздягальнями та 
душовими кабінами, автошколи та 
зоологічні і ботанічні сади, за 
винятком закритих павільйонів.  
Студенти молодших курсів почали 
індивідуально відвідувати 
консультації, практичні заняття та 
бібліотеки. 
Дозволено в'їзд в Чехію, громадянам 
ЄС з метою проведення економічної 
діяльності та студентів університетів 
з країн ЄС. Громадяни Чехії та 
іноземці, які мають посвідку на 
постійне місце проживання, мають 
при в’їзді в ЧР надати підтвердження 
про негативний тест на COVID-19 або 
провести 14 днів в обов’язковому 
карантині. 
 
З  метою підготовки до випускних та 
вступних іспитів, 11 травня ц.р. 
відкрилися школи для учнів 
випускних  класів початкових, 
середніх і спеціалізованих шкіл. 
Встановлено обмеження щодо 
одночасної  кількості учнів у (не 
більше 15 осіб). Рекомендовано 
запровадження диференційованого 
графіку  проведення занять в школах. 
 
15. Схвалено законопроект  № 461/20 
«Про надзвичайні заходи під час 

безкоштовно 
постачаються 
закладам медичних 
послуг, соціальним 
службам, організаціям 
інтегрованої системи 
порятунку та ЗС ЧР.  
Рішенням уряду ЧР 
від 08.06.20 термін дії 
низки заходів з 
лібералізації умов 
оподаткування та 
звітування бізнесу і 
фізичних осіб було 
подовжено на різні 
терміни протягом 
2020 р.  
 
25.05.20 уряд ухвалив 
законопроєкт, яким 
вносяться зміни до 
низки податкових 
законів ЧР. Зокрема, 
йдеться про зниження 
ПДВ з 15% до 10% на 
готельні послуги, 
організацію та 
проведення 
культурно-
розважальних та 
спортивних акцій, 
зниження на 25% 
транспортного 
податку для 
вантажних 
автомобілів. 
Передбачається також 
скорочення термінів 
повернення акцизного 
збору фермерам за 
використання 
біопалива. 



епідемії коронавірусу COVID-19 в 
2020 р.»),яким розширено 
повноваження МОЗ ЧР щодо вжиття/ 
подовження дії заходів протидії 
пандемії на період після завершення 
визначеного терміну надзвичайного 
стану і до кінця 2020 року. 
 
16. Ухвалено рішення про закупівлю 
Державним управлінням 
матеріальних резервів ЧР захисних 
протиепідемічних та медичних 
засобів на суму 3,7 млрд. чеських 
крон. 
 
17. Після завершення стану 
надзвичайної ситуації  з 17 травня ц.р. 
продовжують діяти окремі 
обмежувальні заходи, зокрема, щодо 
вільного пересування, контролю 
надержавних кордонах, у сфері 
роздрібної торгівлі та надання послуг, 
відвідування навчальних закладів 
тошо. 
 
 
18. Затверджено систему класифікації 
країн Європи (насамперед, членів ЄС) 
за ступенем ризику поширення 
коронавірусу, відповідно до якої 
визначено умови пересування, в’їзду 
та виїзду для громадян Чехії та країн 
Європи.  
Для громадян ЄС з 20-ти країн 
Європи, які включені до групи «з 
низьким рівнем загрози поширення 
захворювання» (Ісландія, Норвегія, 
Фінляндія, Естонія, Латвія, Литва, 
Німеччина, Польща, Швейцарія, 
Австрія, Словенія, Хорватія, Румунія, 
Болгарія, Угорщина, Словаччина, 
Греція, Андорра, Кіпр, Люксембург) 

 
6. Кредитні канікули 
для фізичних та 
юридичних осіб: 
можливість 
відтермінувати  на 3-6 
місяців виконання 
фінансових 
зобов’язань за 
кредитними та 
іпотечними угодами, а 
також сплату 
самозайнятими 
особами споживчих 
кредитів (до 3 
місяців). 
 
7. Відтермінування 
оплати оренди житла 
та комерційної 
нерухомості протягом 
дії стану надзвичайної 
ситуації. 
Відстрочення до 30 
листопада 2020 р. 
повернення позик, 
наданих Державним 
фондом житлового 
будівництва ЧР.  
04.05.20 урядом 
ухвалено нову 
дотаційну програму 
для бізнесу, 
спрямовану на 
компенсацію 
протягом квітня-
червня 2020 р. оренди 
виробничих 
приміщень у розмірі 
50% від орендної 
плати.  
 



та іноземцям, які мають статус 
довгострокового резидента чи 
постійно/тривало проживаючого в 
цих державах Європейського Союзу 
дозволено в'їзд на територію Чехії без 
обмежень. Іноземці з країн Європи «з 
середнім» (Ірландія, Данія, Бельгія, 
Франція, Португалія, Іспанія, Італія)  
чи «високим рівнем ризику 
поширення захворювання» (Швеція, 
Великобританія) зможуть в’їхати в 
Чехію лише за умови надання 
медичної довідки про відсутність 
захворювання COVID-19. 
Громадяни Чехії, які повертатимуться 
з країн з низьким та середнім рівнем 
ризику зараження COVID-19, будуть 
звільнені від обов’язкового 
інформування про цей факт 
регіональних санітарно- гігієнічних 
станцій відразу після повернення на 
територію Чехії. При повернені з 
країн з високим ризиком поширення 
коронавірусу громадяни Чехії 
повинні надавати документи про 
негативний результат ПЛР тесту. 
Рішення щодо класифікації інших 
країн, які не є членами ЄС, 
ухвалюватиметься з врахуванням 
спільних підходів, опрацьованих в 
ЄС. 
У зв’язку зі скасуванням Польщею 
тимчасово запровадженого 
прикордонного контролю на 
внутрішніх сухопутних кордонах ЄС, 
громадяни Чехії, громадяни ЄС + та 
особи, які мають статус резидента в 
державі-члені ЄС, можуть перетинати 
внутрішній сухопутний кордон між 
Польщею та Чехією в усіх пунктах 
перетину без обов'язкового карантину 
та іншого роду обмежень. 

01.06.20 уряд ухвалив 
рішення про 
завершення періоду 
мораторію на 
підвищення 
орендодавцями 
плати за оренду 
житла. 
 
8. Надання 
одноразової 
фінансової допомоги 
самозайнятим особам 
в розмірі 25 тис. 
чеських крон (близько 
1 тис. доларів США). 
20.04.20 ухвалено 
рішення про 
продовження таких 
виплат у розмірі 500 
чеських крон на день з 
30.04.20 до 8.06.20. 
 
04.05.20 уряд ЧР 
ухвалив законопроєкт 
про виплату 
компенсаційного 
бонусу у сумі 500 
чеських крон на день 
власникам невеликих 
ТОВ (малий сімейний 
бізнес) у період з 
12.03.20 до 08.06.20.  
 
9. Збільшення обсягів 
фінансової підтримки 
компаній АПК за  
діючими програмами 
Фонду підтримки та 
гарантій землеробства 
та лісового 
господарства та в 



 
19. Схвалено чергову хвилю 
послаблення карантинних обмежень. 
Дозволено роботу підприємств 
громадського харчування в нічний 
час, збільшено дозволену кількість 
відвідувачів  публічних заходів, 
зоопарків, ботанічних садів, басейнів 
тощо. 

- дозволено проводити масові 
акції до 500 осіб за умови дотримання 
санітарно- гігієнічних норм; 

-  частково послаблені 
обмеження щодо роботи громадських 
закладів та служб, зокрема 
сільськогосподарських ринків, які 
відвідує велика кількість людей; 

- розширено перелік  категорій 
громадян з-поза меж ЄС на яких 
поширюється виняток щодо 
можливості перетину державного 
кордону Чехії. Така можливість 
надається усім іноземцям, які  
підпадають під програми 
«Висококваліфікований працівник», 
«Ключовий та науковий 
співробітник», за умови надання ними 
довідки про негативний результат 
тестування на COVID-19. 

рамках Програми 
розвитку сільського 
господарства.  
 
10. Заходи у сфері 
транспорту та 
розвитку 
інфраструктури: 
відтермінуваня сплати 
вантажними 
перевізниками митних 
та дорожніх зборів, 
розширення 
інвестицій у розвиток 
транспортну 
інфраструктуру. 
 
04.05.20 уряд ЧР 
ухвалив рішення про 
поновлення з 11.05.20 
міжнародного 
пасажирського 
перевезення наземним 
транспортом. Для 
міжнародних 
авіаційних перевезень 
й надалі може 
використовуватися 
лише аеропорт 
м.Праги.  
 
11. Заходи на 
підтримку 
туристичної галузі: 
надання можливості 
туристичним 
операторам 
відтермінувати на 1 
рік відшкодування 
клієнтам коштів за 
нереалізовані тури у 
період з 20 лютого до 



31 серпня 2020 р. 
Натомість, клієнти 
туристичних компаній 
отримають ваучери, 
які можна буде 
використати до 31 
серпня 2021 р. для 
оплати туристичної 
поїздки.  
 
На засіданні уряду ЧР 
08.06.20 була 
ухвалена антикризова 
програма дій з 
підтримки 
туристичної сфери на 
період 2020-2021 рр.. 
 
12. Заходи на 
підтримку сфери 
культури (державних 
та недержавних 
закладів, незалежних 
митців тощо), 
зокрема, шляхом 
більш широкого 
застосування 
цифрових технологій 
для демонстрації 
творів мистецтва, 
реалізації інших 
проєктів. На ці цілі з 
державного бюджету 
буде виділено понад 1 
млрд. чеських крон. 
 
13. Заходи на 
підтримку сфери 
охорони здоров’я. 
20.04.20 уряд ухвалив 
законопроект щодо 
збільшення виплат 



державою страхових 
премій (на 500 крон з 
01.06.20 та ще на 200 
крон з 01.01.21) в 
рамках обов’язкового 
державного 
страхування  певних 
категорій громадян 
(неповнолітні діти, 
пенсіонери, 
безробітні). Таким 
чином, витрати 
державного бюджету 
на ці цілі зростуть на 
21 млрд. чеських крон 
у 2020 р. та на 50 
млрд. чеських крон у 
2021 р.  
 
14. Відтермінування 
сплати роботодавцями 
внесків соціального 
страхування.Роботода
вці отримають 
можливість 
відтермінувати до 20 
жовтня 2020 р. сплату 
соціальних внесків 
(24,8% від суми 
заробітної плати) за 
травень-липень ц.р. 
Підприємці будуть 
звільнені від 
штрафних санкцій за 
затримку, але повинні 
будуть сплатити 
тарифний збір у 
розмірі 4% річних від 
суми заборгованості. 
При цьому 
роботодавці й надалі 
сплачуватимуть 



соціальні внески за 
найманих працівників 
(6,5% від суми 
заробітної плати). 
 
15. Внесення змін до 
Закону про державні 
закупівлі, спрямовані 
на спрощення умов та 
прискорення термінів 
проведення тендерів 
на придбання засобів 
індивідуального 
захисту після 
завершення 
надзвичайної ситуації 
в країні. 
 
16. Запровадження 
спеціальних премій 
для працівників 
швидкої медичної 
допомоги та 
соціальних служб, які 
безпосередньо 
працюють над 
подоланням пандемії. 
На ці цілі з 
державного бюджету 
буде виділено 5,2 
млрд. чеських крон. 
15.06.20 уряд ЧР 
схвалив рішення про 
виділення 989,8 млн. 
чеських крон на 
покриття додаткових 
(непередбачених) 
витрат соціальних 
служб під час 
пандемії. 
 
17. Антикризова 



програма COVID-
Sport обсягом 1 млрд. 
чеських крон, 
головною метою якої 
є сприяти  
збереженню 
спортивної 
інфраструктури та 
надати допомогу 
спортивним 
організаціям, які 
забезпечують 
функціонування 
спортивних 
комплексів, 
організацію 
спортивних заходів 
тощо та постраждали 
внаслідок 
запровадження 
державою 
карантинних заходів в 
рамках протидії 
пандемії 
коронавірусу. 
 
18. Надання 
фінансової підтримки 
(дотації) регіонам 
(краям) та місцевим 
органам влади у сумі 
12,8 млрд чеських 
крон або 1200 чеських 
крон на особу. 
 
19. Активізація 
підтримки чеських 
експортерів з 
використанням 
існуючих 
інструментів 
економічної 



дипломатії. На 
засіданні уряду ЧР 
08.06.20 ухвалено 
план заходів, 
розроблений МЗС ЧР 
у взаємодії з іншими 
міністерствами і 
відомствами, а також 
асоціаціями ділових 
кіл. Головний наголос 
робиться на підтримці 
галузей економіки, які 
найбільше 
постраждали від 
пандемії 
коронавірусу. 

Чорного
рія 

З 15 травня 2020 р. Уряд Чорногорії 
зняв майже всі карантинні 
обмеження, зокрема, скасовано 
заборону перебувати на вулиці з 23.00 
до 05.00 та відновлено рух 
пасажирського транспорту і таксі в 
межах країни. З 18 травня відновлено 
громадський і залізничний транспорт, 
дозволено групові спортивні заняття.  
Крім інших обєктів, робота яких вже 
була дозволена під час попередніх 
фаз послаблення карантинних 
обмежень, відкрито заклади 
громадського харчування, торгові 
центри, пляжі, гральні заклади тощо.  
З 31 травня дозволена робота нічних 
клубів, дитячих ігрових кімнат, 
кінотеатрів, театрів, дитячих садків.  
Крім того, дозволено перебування до 
200 осіб на відкритому повітрі чи у 
приміщенні, у тому числі і під час 
проведення спортивних змагань та 
турнірів. Однак дотримання фізичної 
дистанції 2м та дезинфікація є 
обов’язковими. 

Заходи 
вводилися на 
регулярній 
основі 
починаючи з 
11 березня 
2020 р.  
наказами 
Міністерст-ва 
охорони 
здоров’я 
Чорногорії, як 
правило, на 2 
тижні з 
наступним 
продовжен-
ням або 
посиленням. 
 

Ефектив-ність 
виконання заходів та 
інтенсив-ність 
примусу висока. 
З початку пандемії, 
 у Чорногорії було 
виявлено 324випадки 
заражених коронаві-
русом (0,05 % 
населення),  з них - 9 
смертельні випадки 
(один з найнижчих 
показників у світі).  
 
Після відсутності 
хворих протягом 
місяця, станом на 18 
червня, у Чорногорії 9 
нових випадків 
зараження 
коронавіру-сом, 
більшість з яких у 
столиці Подгориці. 
 
 

19.03.2020 Уряд 
Чорногорії схвалив 
рішення 
відтермінувати 
виплати за кредитами 
та сплату податків для 
громадян і бізнесу на 
90 днів;  
було виділено 100 
млн. євро для 
допомоги 
найуразливішим; 
відтерміновано на 90 
днів виплату орендної 
плати за нерухомість у 
державній власності. 
Водночас усі 
бюджетні асигнування 
залишилися 
регулярними. 
Місцевим органам 
влади було 
рекомендовано 
зробити те саме.  
Фонд розвитку 

За оцінками МВФ, обсяг 
ВВП Чорногорії в 2020 р. 
скоротиться на 9%, замість 
очікуваного зростання на 
3% (у  найбільш кризовий 
період у 2009 р. 
зафіксовано падіння 
економіки на 5,7%). 
Зазначене може вплинути 
на зростання державного 
боргу до рівня 90% ВВП. 
Водночас прогнози Уряду 
Чорногорії дещо 
оптимістичніші, а саме 
очікується падіння до 
рівня 4,9% ВВП. 

На обліку Служби 
зайнятості Чорногорії, 
станом на кінець травня 
2020 р., зафіксовано 42 
тис. безробітних, що на 
20% більше, ніж у 
аналогічний період 2019 р. 

У квітні було зафіксовано 

Від введених 
заходів щодо 
протидії пандемії 
найбільше 
постраждав 
туристичний 
сектор Чорногорії, 
який є найбільш 
значною статтею 
економіки країни. 
Відповідно, 
згадане матиме 
негативний вплив і 
на українські 
компанії, які 
працюють у 
туристичному 
бізнесі.  

Введені заходи 
щодо протидії 
пандемії COVID 
19 не 
передбачають 
безпосереднього 
впливу на доступ 



 
Всі заклади зобовязані дотримуватися 
відповідних рекомендацій щодо 
боротьби з коронавірусом.  
Зокрема, заклади харчування, крім 
іншого, мають забезпечети: 
- на вході/виході інформацію про 

встановлені тимчасові заходи 
профілактики і контролю щодо 
коронавірусу з інструкціями 
щодо їх застосування; 

- відстань не менше 2 м між 
столами; 

- максимум 4 особи за столом (не 
застосовується до членів однієї  
сім’ї); 

- наявністьзасобів для 
дезінфіканції рук клієнтів на 
вході/виході з закладу; 

- не дозволяється 
самообслуговування, а також 
перебування за стійкою барів.  
 

Заклади, які надають туристичні 
послуги на пляжах і зонах 
відпочинку, крім іншого, зобов’язані: 
- забезпечити дезинфікацію 

пляжного обладнання, душових 
кабін тощо; 

- забезпечити відстань між 
пляжним обладнанням не менше 
2 м; 

- забезпечити соціальну відстань 
не менше 2 м (не застосовується 
до членів однії сім’ї); 

- встановити дезінфікуючі засоби 
у душових, питних фонтанах і 
туалетах, тощо. 

 
Дозволи на дорожній рух, а також 
постійне та тимчасове проживання та 
роботу іноземців, термін дії яких 

інвестицій Чорногорії 
(ІRF) виділив 120 млн. 
євро (50 млн. євро – з 
міжнародних джерел, 
80 млн. євро – 
перерозподіл 
цьогорічного 
фінансового плану) 
для допомоги малим 
підприємцям для 
виплати заробітної 
плати.  
 

02.04.2020  оголошено 
другий пакет заходів 
вартістю  71,4 млн. 
євро брутто (40 млн. 
євро нетто), у тому 
числі 5 млн. євро для 
туристичного сектору. 
Основною метою 
пакету є субсидування 
протягом квітня-
травня 2020 р. 
найбільш уразливих 
суб’єктів:  

1)субсидії у розмірі 
70% мінімальної 
зарплати та 100% 
податку на мінімальну 
зарплату і внесків для 
кожного 
зареєстрованого 
працівника на 
підприємствах, які 
були змушені 
закритися через 
введені 
протиепідемічні 

186,4 тис. зайнятих осіб, 
що на 16 тис. менше ніж у 
квітні 2019 р. Кількість 
зайнятих у сфері туризму 
та харчовій промисловості 
зменшилася на 2,7 тис. 
осіб, у торговій 
промисловості – на 2,4 
тис. осіб, будівництві – 2,2 
тис. осіб, обробній 
промисловості – на 1,4 
тис. 
Уряд  здійснив ребаланс 
бюджету, в якому заклав 
падіння у сфері туризму на 
40% (з 1,1 млрд. євро до 
650 млн. євро). 
Прогнозується також 
зменшення ВВП на 6,8%.  

Водночас економісти і 
представники туристичної 
галузі очікують, що 
падіння доходів у 
туристичній сфері буде 
набагато більшим і восени 
потрібно буде знову 
змінювати бюджет. У 
вересні цього року у 
Чорногорії плануються 
парламентські вибори.  

Відповідно до змін у 
бюджеті, протягом 2020 
року очікується 
зменшення доходної 
частини приблизно на 285 
млн. євро. Загальну 
заборгованість збільшено 
до 500 млн. євро замість 
запланованих 100 млн. 
євро. Відповідно, за весь 

українських 
суб’єктів 
зовнішньоекономі
чної діяльності до 
ринку Чорногорії.  

 

 



закінчився, вважаються дійсними до 1 
липня 2020 року. 
 
З 1 червня 2020 року Уряд Чорногорії 
дозволив в’їзд в країну без 
призначення карантинних заходів чи 
заходів самоізоляції іноземцям з 
країн, в яких кількість зареєстрованих 
активних хворих на COVID-19не 
перевищує показник 25 осіб на 100 
тис. населення.  
З 01.06.2020 безперешкодно 
чорногорський кордон можуть 
перетнути громадяни більше 130 
країн світу. Перелік країн 
переглядається Інститутом 
громадського здоров’я Чорногорії на 
щотижневій основі з урахуванням 
епідеміологічної ситуації у кожній 
окремій державі. Громадяни 
Чорногорії та іноземці, які мають 
дозвіл на постійне або тимчасове 
проживання у Чорногорії, які 
в’їжджають з країн, де активних 
випадків хворих на коронавірус 
більше ніж 25 на 100 тис. мешканців, 
зобов’язані перебувати на карантині 
та самоізоляції. 
 
 
З 18.06.2020 відновлено вимогу 
носіння носіння захисних масок у 
закритих приміщеннях у зв’язкою з 
виявленням нових випадків 
захворювання.  
 

 

 
 
 

заходи; 

2) субсидії для 
вразливих галузей 
промисловості у 
розмірі 50% 
мінімальної заробітної 
плати для кожного 
зареєстрованого 
працівника у галузях, 
робота яких 
знаходиться під 
загрозою через заходи 
боротьби з епідемією; 

3) субсидії на 
заробітну плату 
працівникам у 
оплачуваній відпустці 
у розмірі 70% 
мінімальної заробітної 
плати для кожного 
працівника, який 
залишився вдома для 
догляду за дитиною 
до 11 років; 

4) субсидії на 
заробітну плату у 
розмірі 70% 
мінімальної заробітної 
плати для кожного 
працівника, який мав 
пройти карантин або 
самоізоляцію; 

5) субсидії у розмірі 
70% мінімальної 
заробітної плати на 6 
місяців для 
підприємців, мікро-
малих та середніх 
компаній, які у квітні 

рік заборгованість складе 
878 млн. євро. 

 



 
 
 
 
 
 
 

працевлаштували 
осіб, які були 
зареєстровані як 
безробітні в Службі 
зайнятості Чорногорії.  

Швейца
рія 

Запроваджено надзвичайний стан: 
- закриті школи, магазини, ринки, 
ресторани, бари, музеї, бібліотеки, 
кінотеатри, концертні зали і театри, 
спортивні центри, басейни і 
гірськолижні курорти; 
- заборонено проведення публічних і 
приватних заходів; 
- рекомендовано уникати 
користування громадським 
транспортом. 
 
У міграційно-візовій сфері: 
- заборонено в’їзд громадян інших 
країн (окрім Ліхтенштейну, осіб з 
посвідкою на проживання у 
Швейцарії та для тих, хто працює в 
Швейцарії); 
- заборонено в’їзд із країн та районів 
ризику обмежений, запроваджено 
шенгенський прикордонний контроль. 
 
Додаткові заходи: 
- залишатися вдома, особливо у разі 
появи симптомів захворювання або 
якщо вам 65 і більше років. 
Перебування на вулиці дозволяється 
лише для прибуття на роботу, до 
лікаря, придбання продуктів 
харчування або допомоги іншій 
людині/іншим людям; 
- заборона на зібрання у публічних 
місцях (тротуари, доріжки, парки) 5 і 
більше особам. При цьому дистанція 

 Поліція має право 
накладати штраф на 
осіб, які не 
дотримуються цих 
норм.  
 
У разі недотримання 
правил, кантональні 
органи влади можуть 
припиняти діяльність 
компаній та зупиняти 
роботу об'єктів 
будівництва. 
 
Ефективність 
виконання заходів 
висока. 
 
Динаміка 
захворюваності 
низька. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перерахування 
фондам страхування 
по безробіттю на 
потреби компенсації 
переходу на 
скорочений робочий 
графік 8 млрд. шв.фр. 
Тимчасове 
безвідсоткове 
відтермінування 
платежів за внески на 
соціальне 
страхування. 
Припинення 
стягнення боргів та 
виплат через 
банкрутство. 
Створення буферів 
ліквідності у 
податковій сфері. На 
період з 1 березня по 
31 грудня 2020 р. 
вводиться нульова 
процентна ставка за 
прострочку сплати 
ПДВ, митних зборів, 
спеціальних податків 
на споживання. Це 
положення 
застосовується і до 
прямого федерального 
податку.   
Працюючим за 
скороченим графіком 

- ВВП Швейцарії у 2020 р. 
скоротиться на 7%, або 90 
млрд шв.фр. Рівень 
безробіття складе 4% (на 1 
січня 2020р. 2,1%). 
Найбільше карантинні 
обмеження вдарять по 
промисловості, сфері 
послуг, роздрібній 
торгівлі, готелям і 
будівництву. 
Підприємства зіткнуться зі 
скороченням продажів і 
порушенням ланцюгів 
поставок. Виробничі 
втрати складуть чверть від 
доданої вартості 
економіки. Заборгованість 
компаній виросте. Це 
негативно позначиться на 
їх інвестиційному 
потенціалі і можливості 
модернізувати 
виробництво. Аналітики 
не виключають суттєве 
збільшення кількості 
банкрутств. 

- 25 березня 2020 
р. Федеральна Рада 
запровадила 
тимчасову 
заборону на 
експорт закордон 
захисних 
медичних масок та 
респіраторів, 
гумових 
рукавичок, 
захисних окулярів 
та костюмів 
хімічного захисту з 
метою усунення 
дефіциту вказаних 
товарів у лікарнях 
та на 
внутрішньому 
ринку країни 
(розділ 3 Рішення, 
введений в дію з 1 
квітня 2020 р.). Як 
виняток, влада 
країни залишила 
можливість 
експорту вказаних 
категорій товарів з 
території 
Швейцарії 
виключно до 
країн-членів ЄС та 
ЄАВТ. 



між людьми не повинна бути меншою 
за 2 метри; 
- будівельні та промислові компанії 
повинні обмежити кількість присутніх 
на об'єктах робітників та забезпечити 
організацію праці у відповідності до 
запроваджених гігієнічних норм. 
Забороняється одночасна присутність 
більше 5 осіб у призначених для 
відпочинку/прийому їжі 
приміщеннях; 
- у лікарнях та закладах охорони 
здоров'я забороняється збір підписів 
для ініціалізації будь-яких виборчих 
процесів/голосувань; 
- службам доставки поштової 
кореспонденції дозволяється 
доставляти замовлені через Інтернет 
продукти харчування та товари 
повсякденного вжитку у будь-який 
день тижня. Скасовується заборона на 
роботу у неділю та/або доставку 
таких товарів по неділях. 
Задіяно 8000 військовослужбовців 
країни для надання допомоги 
кантонам, що є першим випадком 
застосування збройних сил після 
Другої світової війни. 
 
У кантоні Тічіно (італомовна 
частина, межує з Італією) зупинені 
всі промислові і будівельні 
майданчики. 

Додаткові заходи: 
призупинено видачу шенгенських та 
національних віз для громадян всіх 
третіх країн. 
 
Додаткові заходи: 
заборонено здійснювати піші тури 
для закупівлі товарів та продуктів 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за строковими 
контрактами 
дозволено 
виплачувати 
відповідну допомогу. 
Батькам надано право 
на компенсацію, якщо 
вони змушені 
припинити роботу для 
догляду за дітьми у 
зв’язку із закриттям 
навчальних закладів. 
Сума компенсації не 
має перевищувати 
80% доходу або 196 
шв.фр. на день. 
На підтримку малих 
та середніх 
підприємств, що 
зазнали збитків, 
виділено кредитних 
гарантій на 1 млрд. 
шв.фр. 
Отримання 
гарантованих кредитів 
на суму 20 млрд. 
шв.фр. Постраждалі 
компанії можуть 
безперешкодно 
отримати кредити на 
суму 10% від обсягу 
продажів 
(максимально 20 млн. 
шв.фр.). Суми до 
500 000  шв.фр. мають 
бути виплачені 
негайно під 100% 
гарантії Федеральної 
Ради (уряду). Кредити 
понад 500 000  шв.фр. 
гарантуються урядом 
на 85%. 



харчування у суміжних країнах. 
 
Перегляд запроваджених заходів: І 
етап: послаблення обмежень для 
суб'єктів, діяльність яких передбачає 
незначну кількість прямих контактів 
між людьми. Обов'язковою умовою є 
здатність забезпечити належний 
рівень санітарно-гігієнічних норм та 
упередити появу великих потоків 
людей. Зокрема, відновлення 
планових операційних заходів 
закладами охорони здоров'я, 
відновлення роботи приватних 
лікарняних практик, у т.ч. 
стоматологічних, фізіотерапевтичних 
кабінетів та кімнат медичного 
масажу. Крім того, відновлення 
роботи компаній, що мають 
безпосередній фізичний контакт у 
ході надання послуг клієнтам 
(перукарні, масажні, татуювальні та 
косметичні салони), магазинів 
промислових товарів, центрів 
садівництва, магазинів з продажу 
квітів та автоматичних автомийок. 
Знято обмеження щодо кількості 
присутніх на церемонії поховання та 
продаж товарів неповсякденного 
вжитку, якщо вони перебувають в 
асортименті продуктового магазину. 
Згадані послаблення карантину не 
стосуватимуться кантону Тічіно. 
Уряд забезпечить щоденні поставки 1 
млн. шт. гігієнічних масок у 
торговельні мережі за рахунок 
залучення потужностей виробництв 
для потреб армії (вже поставлено 21 
млн.шт до кантонів, федеральний 
резерв складає 18 млн.шт. гігієнічних 
масок та 1,2 млн.шт. масок класу 
FFP2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Запроваджено 
кредитні гарантії для 
інноваційних 
стартапів. 
Федеральний уряд 
бере на себе 65 % 
гарантій суми 
кредиту, решта – 35 % 
має покриватися за 
рахунок гарантій 
відповідного кантону. 
Загалом на підтримку 
інноваційних малих та 
середніх підприємств 
виділяється 154 млн. 
шв. фр.  
Підтримка сектору 
культури та спорту.  
На цільову підтримку 
культури (кіно, 
музика, образотворче 
мистецтво, дизайн, 
література, музеї та 
ін.) виділено 280 млн. 
шв.фр. На підтримку 
спортивних 
організацій 
спрямовується 100 
млн. шв.фр. – 50 млн. 
шв.фр. на усунення 
проблем з ліквідністю 
спортивних 
організацій та 50 млн. 
шв.фр. в якості 
субсидій організаціям 
масового спорту. 
Заходи щодо 
фінансування 
туристичної галузі. 5,5 
млн. шв.фр. виділено 
на потреби 
Швейцарського 



 
ІІ етап: відновлено роботу всіх 
магазинів, ресторанів, ринків, музеїв 
та бібліотек. Розпочато заняття в 
початковій і середній школах.  
Відновлено спортивні тренування 
(для масових видів спорту - у групах 
до 5 осіб з дотриманням правил 
гігієни та дистанції; для змагальних 
видів спорту - у групах більше 5 осіб). 
 
У міграційно-візовій сфері: 
відновлено розгляд поданих до 25 
березня 2020 р. заяв громадянами 
країн ЄС / ЄАВТ на 
працевлаштування у Швейцарії та 
возз’єднання сімей. 
 
Дозволено проведення богослужінь 
(за умови дотримання встановлених 
правил гігієни). 
 
Послаблена заборона на зібрання у 
публічних місцях (не більше 30 осіб). 
 
ІІІ етап:  
- відновлюється навчальний процес у  
гімназіях, закладах професійно-
технічної освіти та ВНЗ; 
- дозволяється проводити 
демонстрації із концепцією захисту та 
обов’язковою попередньою 
реєстрацією; 
- відновлено роботу гірських 
залізниць, кемпінгів, канатних парків, 
зоопарків, казино, ботанічних садів та 
басейнів; 
знято обмеження на 4 людини за 
столом для барів, ресторанів, 
відновлено роботу нічних клубів. У 
закладах харчування знову дозволена 
жива музика. Якщо за столом більше 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

товариства готельного 
кредиту та 530 млн. 
шв.фр. надаються на 
федеральні позики 
туристичній галузі.    
Сільгоспвиробникам 
надано право 
тимчасового 
безвідсоткового 
відстрочення 
платежів. Послаблена 
дія контролюючих 
заходів. Це особливо 
стосується 
представників м’ясної 
промисловості, 
зокрема виробників 
м’ясних делікатесів 
для ресторанів. Їм 
надаються спеціальні 
кредити у розмірі 3 
млн. шв.фр. Для 
задоволення попиту 
населення на яйця та 
вершкове масло 
суттєво збільшена 
тарифна квота на ці 
продукти. Також 
тимчасово послаблені 
вимоги щодо 
контролю за 
імпортованими 
продуктами 
харчування.   
Надано державні 
гарантії авіаційній 
галузі (обсяги 
щорічного обігу галузі 
30 млрд. шв. фр., 190 
тис зайнятих). 
Зняті мита на ввезення 
препаратів та 



4 осіб, 1 людина повинна надати свої 
контактні дані. Поліцейська година 
залишається: опівночі всі бари і клуби 
закриваються. Діє обмеження до 300 
осіб. 
 
У міграційно-візовій сфері: 
- відновлено прийом 
клопотань на отримання дозволу на 
проживання (у зв’язку з 
працевлаштуванням) від громадян 
країн ЄС та ЄАВТ. Заявки на 
висококваліфікованих працівників з 
третіх країн також 
опрацьовуватимуться, однак 
затверджуватимуться лише у випадку 
наявності інтересу з боку суспільства 
або місцевих компаній. Поновлюється 
обов’язкова реєстрація місця 
проживання. Студенти-іноземці 
отримують право на повернення до 
Швейцарії. Можливе возз’єднання 
сім'ї також для громадян третіх країн. 
Проте, Федеральна Рада залишила за 
собою право на запровадження 
обмежувальних заходів для громадян 
з країн, що входять до групи 
епідеміологічного ризику 
(вимірювання температури або 
обсервація); 
- дозволено в’їзд/виїзд 
громадян країн ЄС, ЄЕП та Великої 
Британії. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

медичного 
обладнання для 
боротьби з пандемією 
короновірусу.  
 
Крім того, Федеральна 
Рада виділила 
кантонам 
максимальну квоту у 
850 тис. оплачуваних 
робочих днів для 
задіяння, у разі 
потреби, персоналу 
служб цивільного 
захисту (штатного та 
волонтерів) з метою 
підтримки зусиль 
армії із забезпечення 
заходів карантину. 
Федеральний уряд 
компенсуватиме 
кантонам суму у 27,50 
шв.фр. від загальності 
вартості робочої 
години. Відкрито 
можливості для 
міжкантональних 
операцій, якщо 
ситуація в одному або 
декількох кантонах 
вимагатиме залучення 
додаткових ресурсів. 
 
20 травня 2020 р. 
Федеральна Рада 
схвалила низку 
заходів для подальшої 
підтримки економіки 
та соціальної сфери, а 
саме:  
- негайне виділення 
допомоги на 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

підтримку ЗМІ (57,5 
млн. шв. фр.); 
виноробної галузі (10 
млн. шв. фр.); 
- уряд зобов'язав 
кантони надати 
фінансову підтримку 
приватним установам 
сімейного догляду за 
дітьми на внески з 
догляду за дитиною 
(уряд покриває 
третину витрат 
кантонів та виділяє 
позику 65 млн. шв. 
фр.); 
- встановлено ключові 
параметри 
стабілізаційного 
пакету для спортивної 
галузі у розмірі 650 
млн.шв.фр.: виплати 
відбуватимуться 
траншами; професійні 
й популярні види 
спорту 
розмежовуються; 
висока заробітна 
плата не 
покривається. 
 
5 червня 2020 р. 
Федеральна Рада 
ухвалила рішення 
щодо підтримки 
фонду страхування з 
безробіття на 14,2 
млрд шв.фр. аби 
уникнути підвищення 
внесків із зарплат 
працюючих у 2021 р. 
на 0,3 %. Пропозиція 



 
 
 
 
 
 
Скасовано 
притягнення до 
адміністративної 
відповідальності за 
порушення кількісних 
обмежень щодо 
зібрань у публічних 
місцях. 
 
 
 
 
 

уряду була 
підтримана обома 
палатами 
Федеральними 
Зборами ШК. Станом 
на кінець травня 2020 
р. рівень безробіття в 
країні зріс до 3,4% і 
склав 55 тис. осіб (+ 
54%).    
Федеральна Рада 
також виступила за 
скасування імпортних 
мит на автомобілі, 
велосипеди, побутові 
прилади, одяг тощо 
загальною вартістю 
560 млн. шв.фр. 
 

Швеція Рекомендації стосовно подорожей.  
МЗС Швеції продовжено до 31 серпня 
2020 р. рекомендації щодо уникнення 
подорожей без нагальної потреби 
громадянами Швеції до країн, що не 
входять до ЄС, ЄЕП та Шенгенської 
зони. 
МЗС Швеції з 30 червня 2020 року 
скасовано  рекомендації  щодо 
уникнення подорожей без нагальної 
потреби до таких країн: Бельгія, 
Хорватія, Франція, Греція, Ісландія, 
Італія, Люксембург, Португалія, 
Іспанія та Швейцарія. 
Рекомендації щодо уникнення 
подорожей до всіх інших країн ЄС, 
ЄЕП та Шенгенської зони діятимуть 
до 15 липня 2020 р. 
 

Більшість 
заходів 
пропонуються 
Урядом 
Швеції в 
координації з 
причетними 
органами 
державної 
влади на 
період до 
стабілізації 
ситуації.  
 

Запроваджені 
обмежувальні заходи 
мають 
рекомендаційний 
характер. 
Інформація щодо 
ефективності 
виконання 
запроваджених 
заходів з подолання 
негативних наслідків 
коронавірусу 
відсутня. 
 

Підтримка 
шведського бізнесу.  
Загалом шведським 
урядом було виділено 
25,6 млрд. шв. крон 
(бл. 2,8 млрд. дол. 
США) на підтримку 
шведського бізнесу у 
зв’язку із втратами від 
обмежувальних 
заходів.  

Спалах епідемії COVID-19 
негативно впливає на 
соціально-економічну 
ситуацію в Швеції. 
Водночас,  
Міністр фінансів Швеції 
М.Андерссон зазначає, шо 
економіка Швеції почала 
виявляти ознаки 
відновлення.  
За останніми оцінками 
Національного банку 
Швеції  
у 2020 році прогнозується 
зниження ВВП на 4-5% 
(раніше зазначений 
показник становив 7%). 
 
 

У 2020 році 
експерти 
прогнозують 
значне скорочення 
показників як 
шведського 
експорту (на 9%), 
так і імпорту (на 
9,3%). Наразі 
продовжується 
тенденція 
зменшення обсягів 
імпорту іноземних 
товарів до Швеції 
(за підсумками 
січня-квітня 2020 
р. Швеція 
імпортувала на 8% 
менше товарів 
іноземного 
виробництва), що 
може призвести до 



зменшення обсягів 
експорту 
українських 
товарів до Швеції. 
Станом на 
18.06.2020 р. в 
Швеції не 
вводилися 
обмеження щодо 
доступу 
українських 
товарів та/або 
підприємств до 
ринку країни. 

Японія Режим надзвичайного стану в семи 
префектурах країни (Токіо, Осака, 
Канагава, Сайтама, Тіба, Хього та 
Фукуока), який передбачає: 

- утримання (не заборона!) громадян 
від нетермінового виходу з дому; 
походи у продовольчі магазини, 
лікарні, на роботу дозволені; 

-закриття і обмеження роботи 
об'єктів масового призначення, в 
тому числі шкіл (більшість 
навчальних закладів Японії закрита 
з 2 березня) та таких великих 
об’єктів, як театри, розважальні 
центри, універмаги (окрім відділів, 
що торгують товарами 
повсякденного попиту: продуктами 
харчування, медикаментами та 
предметами гігієни) 

- життєво важливі інфраструктурні 
підприємства (електроенергетичні, 
газові та водопровідні компанії) 
продовжують працювати у звичному 
режимі; 

- громадський транспорт, 
телекомунікаційні компанії та пошта 
продовжують працювати у 

Рішення уряду 
Японії, 

з 08.04.2020 по 
26.05.2020 

Заходи здебільшого 
мають 
рекомендаційний 
характер. 

Динаміка зростання 
захворюваності та 
кількість літальних 
випадків свідчать про 
достатню 
ефективність.  

10 березня – 
другий пакет 
фінансової підтримки 
на загальну суму 1,6 
трл. єн. (понад 15 
млрд. дол. США), з 
яких: 

 1 трлн. єн (9,6 
млрд. дол. 
США): 
 надан

ня кредитів МСП, які 
постраждали 
внаслідок пандемії 
коронавірусу. Так, 
будуть надаватися 
кредити на суму до 
300 млн. єн (3 млн. 
дол. США) до 1% 
річних тим МСП, 
обсяги продажів яких 
зменшились 
щонайменше на 5%, 
підприємства та 
самозайнятим 
працівникам, 

На даний момент всі 
заходи, які вживаються 
японським урядом 
націлені на подолання 
дефіциту товарів, 
необхідних для подолання 
наслідків пандемії, а також 
підтримку представників 
середнього та малого 
бізнесу, які найбільше 
зазнали втрат від 
COVID19. 

Водночас, беручи до уваги 
розташування виробничих 
потужностей японських 
компаній в КНР, що у 
зв’язку із пандемією 
COVID19 суттєво впливає 
на виробничий ланцюг, 
Урядом Японії 
вживаються заходи щодо 
надання сприяння великим 
японським компаніям у 
перенесенні своїх 
потужностей з-за кордону 
в Японію. 

Наразі вжиті 
Урядом Японії 
заходи щодо 
підтримки 
національної 
економіки не 
передбачають 
впливу на доступ 
українських 
суб’єктів 
зовнішньоекономі
чної діяльності до 
ринку країни. 



звичайному режимі;  
- надається право уряду 

вживати такі примусові заходи, як без 
згоди власників використовувати 
земельні ділянки та будівлі для 
спорудження тимчасових медичних 
об'єктів та, у разі потреби, 
експропріювати товари медичного 
призначення. 
 

прибуток яких 
зменшився з 10% до 
20% і які змушені 
брати кредити в 
банках, відсотки в 
банках будуть 
сплачені японським 
урядом; 

 200 
млрд. єн (1,9 млрд. 
дол. США), наданих 
Японським банком 
розвитку на підтримку 
великих японських 
підприємств, які 
виявили бажання 
перенести власне 
виробництво з-за 
кордону до Японії; 

 250 
млрд. єн (2,4 млрд. 
дол. США), наданих 
Японським банком 
міжнародного 
співробітництва на 
підтримку 
міжнародних 
фінансових операцій 
японських компанії; 

 до 
100 тис. єн (1 тис. дол. 
США) буде надано 
безвідсотковий кредит 
«фрілансерам» та 
нерегулярним 
робітникам, у разі, 
якщо їхній щорічний 
прибуток зменшиться 
більше ніж на 20%; 

 батьк
ам школярів, які з 27 

 
27 квітня Банк 

Японії розширив заходи 
стимулювання для 
підтримки фінансування 
компаній і масштабних 
державних витрат на 
боротьбу з економічними 
наслідками пандемії 
коронавірусу. 

Банк Японії 
збільшив максимальний 
обсяг корпоративних 
облігацій і комерційних 
паперів, які він 
зобов'язується придбати, 
до 20 трлн. ієн (близько 
186 млрд. дол. США) з 7 
трлн. ієн. 

Регулятор також 
має намір скупати 
необмежений обсяг 
держоблігацій, а не 
обмежуючись його 
встановленим лімітом у 80 
трлн. ієн (близько 744 
млрд. дол. США) щороку. 
 

 



лютого, відповідно до 
рішення Уряду Японії 
закрити школи на 
карантин, змушені 
були залишити дітей 
вдома, будуть 
компенсовані витрати 
(сплата за харчування, 
письмове приладдя 
тощо); 

 батьк
ам школярів, які не 
мають регулярного 
працевлаштування, 
або є «фрілансерами» 
і підпали під 
скорочення внаслідок 
пандемії, можуть 
отримати щоденну 
фінансову підтримку 
у розмірі 4100 єн (40 
дол. США). 

 430 млрд. єн 
(4 млрд. дол. 
США), 
спрямованих 
на збільшення 
виробництва 
масок, 
надання 
підтримки 
соціальним та 
медичним 
працівникам, 
а також тим, 
хто доглядає 
за літніми 
людьми. 

16 березня – 
Центральним банком 



Японії (ЦБЯ), з метою 
заохочення 
кредитування 
компаній, які 
відчувають проблеми 
у зв'язку з падінням 
збуту, було прийнято 
рішення щодо вжиття 
таких заходів: 

 ЦБЯ 
збільшить обсяг 
викупу паперів 
біржових 
інвестиційних фондів 
з нинішніх 6 трлн. єн 
(57 млрд. дол. США) 
до 12 трлн. єн (114 
млрд. дол. США) на 
рік; 

 подво
їть покупку активів 
інвестиційних трастів 
нерухомості до 180 
млрд єн (1,7 млрд. 
дол. США) на рік; 

 збіль
шить покупку 
короткострокових 
комерційних векселів 
і корпоративних позик 
на 1 трлн. єн (9,6 
млрд. дол. США)  
кожних для 
збільшення потоку 
готівки в компанії. 

 керів
ництво банку також 
введе нову систему 
кредитування, 
пропонуючи 
комерційним 



фінансовим 
інститутам 
безвідсоткові кредити. 

19 березня під 
час засідання Уряду 
Японії Міністерство 
економіки та 
промисловості Японії 
закликало основних 
постачальників 
енергоресурсів 
дозволити населенню 
скористатись 
одномісячним 
пільговим періодом на 
сплату послуг 
починаючи з 25 
березня. У той же час 
Міністерство 
внутрішніх справ 
звернулось до 
постачальників 
водних ресурсів та 
телекомунікаційних 
послуг починаючи з 
лютого і до кінця 
травня ц.р надати 
відстрочку у виплатах 
по рахунках. 

7 квітня уряд 
Японії ухвалив пакет 
економічної допомоги 
в умовах пандемії, 
загальна сума якого 
складе рекордні 108 
трлн. ієн (близько 1 
трлн. дол. США), що 
дорівнює близько 20% 
валового 
внутрішнього 



продукту країни. 
Відповідно до 
рішення японського 
уряду пакет 
включатиме фіскальні 
заходи на суму 39 трл. 
ієн (близько 361 млрд. 
дол США), у тому 
числі надання 
грошової допомоги 
малому та середньому 
бізнесу на суму 6 
трлн. ієн (близько 55 
млрд. дол. США), а 
також 
відтермінування 
податкових платежів 
та соціального 
страхування 
підприємств на суму 
26 трл. ієн (близько 
240 млрд. дол. США). 

Зазначений 
пакет передбачає 
виплату близько 10 
млн. домогосподарств 
країни, які зазнали 
суттєвих фінансових 
втрат у зв’язку з 
пандемією, по 
300 тис. ієн (близько 2 
тис. 800 дол. США) 
фінансової допомоги. 
Крім того по 2 млн. 
ієн (близько 20 тис. 
дол. США) у вигляді 
субсидій буде надано 
власникам малого та 
середнього бізнесу, 
включаючи 
фрілансерів, для 



підтримки своєї 
діяльності та 
забезпечення 
працевлаштування 
власних працівників. 

Сім’ї з дітьми 
отримають 
одноразову грошову 
допомогу розміром 10 
тис. ієн (близько 100 
дол. США) на дитину. 

Уряд збільшить 
втричі - до 13,9 млрд. 
ієн (близько 128 млн. 
дол. США) 
фінансування 
розробки препарату 
«Авіган», який 
показав свою 
ефективність у 
лікуванні 
коронавірусної 
інфекції та дозволить 
забезпечити лікування 
понад 2 млн. людей. 

Пакет заходів також 
передбачає створення 
схеми надання 
підприємствам 
приватними банками 
безвідсоткових 
кредитів, або з 
частковим 
погашенням їх 
державою, із 
залученням 
японського уряду. 
Наразі такі кредити 
видаються лише 



державними 
фінансовими 
установами. 

20 квітня 
Уряд Японії з метою 
забезпечення виплат 
населенню, 
покликаних 
пом’якшити 
економічний вплив 
пандемії 
коронавірусу, прийняв 
рішення збільшити 
додатковий бюджет на 
поточний фінансовий 
рік, який почався 1 
квітня, більше ніж на 
80 млрд. дол. США. 
Відповідні зміни до 
бюджету будуть 
внесені 27 квітня на 
розгляд Парламенту 
Японії та введені в 
дію з 1 травня.  

Наразі обсяг 
додаткового бюджету 
перевищує 230 млрд. 
доларів (основна 
частина розміром 108 
трлн. ієн (близько 1 
трлн. дол. США), що 
дорівнює близько 20% 
валового 
внутрішнього 
продукту країни була 
затверджена 7 квітня).  

Уряд Японії, 
починаючи з 1 травня 
ц.р. пропонує виплату 



разової грошової 
допомоги вартістю 
100 тис. ієн (близько 
930 дол. США) 
кожному резиденту 
Японії (наразі 
кількість населення 
Японії становить 126 
млн. осіб). 

Для покриття 
дефіциту бюджету, що 
виникає через 
внесення відповідних 
додаткових змін, уряд 
має намір випустити 
додаткові державні 
позики. 

Сукупна сума 
держоблігацій, що 
випускаються урядом 
в нинішньому 
фінансовому році, 
складе близько 540 
млрд. дол. США. 

З 7 квітня до 31 
травня на період 
проголошеної 
надзвичайної ситуації 
в Японії влада міста-
префектури Токіо 
виплачуватиме 
середнім та малим 
підприємствам (бари, 
кафе, караоке-салони 
тощо), які погодилися 
призупинити свою 
діяльність відповідну 
разову грошову 
допомогу. Так, 500 



тис. ієн (близько 4,7 
тис. дол. США) 
отримує власник 
одного закладу, 1 млн. 
ієн (близько 9,4 тис. 
дол. США) - власних 
двох і більше закладів. 

19 травня 
ц.р. Уряд Японії 
ухвалив рішення щодо 
надання грошової 
допомоги студентам 
ВНЗ Японії у розмірі 
— від 100 тис. єн 
(близько 950 дол. 
США) до 200 тис. єн 
(близько 1900 дол. 
США). 

Відповідне 
рішення було 
прийняте у зв'язку із 
труднощами, які 
виникають у студентів 
у пошуку підробітку в 
період запровадження 
надзвичайної ситуації 
в Японії, що у свою 
чергу призвело до 
закриття малих та 
середніх підприємств 
по всій країні.  

Домогоспод
арства, які звільнені 
від сплати 
муніципального 
податку зможуть 
отримати 200 тис. єн, 
решта — 100 тис. єн. 
Загалом японський 



уряд зарезервував на 
вказані потреби 53 
млрд. єн (близько 500 
млн. дол. США) і 
розраховує 
профінансувати 430 
тис. студентів та 
аспірантів, у тому 
числі іноземців, 
державних та 
приватних ВНЗ. 

З 27 травня 
ц.р.  розпочала дію 
програма Уряду 
Японії щодо 
субсидіювання шоу-
індустрії Японії, яка 
зазнала значних 
збитків внаслідок 
пандемії 
коронавірусу. 
Відповідно до умов 
програми її дія 
розповсюджується на 
японських виконавців 
та працівників шоу-
індустрії, які з 01 
лютого ц.р. були 
змушені відкласти 
свої концерти 
закордоном через 
COVID-19, та 
планують випустити  
відповідні відеокліпи 
з метою їх 
подальшого 
розповсюдження за 
межами Японії. З 
метою підтримки 
фірм, які втратили 
можливість 



отримувати дохід, а 
також популяризації 
японського 
шоубізнесу 
закордоном японський 
уряд компенсуватиме 
до половини вартості 
відповідного 
виробництва контенту 
розміром до 460 тис. 
дол. США. 

12 червня 
Парламент Японії 
ухвалив другий 
додатковий бюджет на 
поточний фінансовий 
рік на суму 31,9 трлн. 
єн (близько 298 млрд. 
дол. США), кошти 
якого мають бути 
спрямовані на 
боротьбу з пандемією 
COVID-19. 

Додатковий 
бюджет передбачає 
виділення близько 
27,8 млрд. дол. США 
на розробку 
лікарських засобів і 
виплату премій 
медичному персоналу 
з метою підтримки 
системи медичного 
обслуговування в 
умовах пандемії. 

У бюджеті 
також відводиться 
18,8 млрд. дол. США 
на фінансування 



програми покриття 
двох третин вартості 
оренди приміщень 
магазинів на 
шестимісячний 
період. 

Ще 4,2 млрд. 
дол. США виділяється 
на надання субсидій 
підприємствам для 
виплати працівникам 
відшкодування у 
зв’язку зі звільненням. 

У бюджеті 
також закладено 108 
млрд. дол. США на 
зміцнення фінансової 
бази підприємств, які 
постраждали від 
наслідків пандемії, а 
також на підтримку 
програм надання 
незабезпечених 
безвідсоткових позик. 

Фінансування 
тимчасових грантів на 
пожвавлення 
регіональної 
економіки буде 
збільшено на 18,5 
млрд. дол. США, а 
резервні фонди для 
фінансування заходів 
профілактики 
інфікування - на 92,9 
млрд. дол. США. 

 

 


