
ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА  
ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
18-26 березня 2020



ЗМІНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА  
ТА ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
18-26 березня 2020

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ ..........................................................................................................................................  3

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО РОБОТІ  
ІЗ КРЕДИТНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ  ....................................................................................................................  4

РЕКОМЕНДАЦІЇ НБУ ЩОДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ  .............................................................................................  6

АКТИВІЗАЦІЯ АМКУ  .......................................................................................................................................................  7

ОБМЕЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ  .........................................................................................................  9

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ............................................................................................................ 12

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  .................................................................................................................... 13

UPDATE: РОБОТА СУДІВ  ............................................................................................................................................. 14



3Повернутись до змісту

НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ

Ключові питання: 

наслідки запровадження надзвичайної ситуації для бізнесу.

Аналіз: 

a)  25 березня 2020 року згідно з рішенням Кабінету Міністрів України на всій території  
України було введено режим надзвичайної ситуації строком на 30 днів. 

b)  законодавство України не встановлює граничний строк дії режиму надзвичайної ситуації,  
а тому зазначений режим може бути продовжений і після 24 квітня 2020 року за рішенням 
Кабінету Міністрів України.

c)  режим надзвичайної ситуації запроваджений з метою посилення координації всіх державних 
служб, задіяних для протидії поширенню COVID-19 та не має суттєвого впливу на бізнес.

d)  під час режиму надзвичайної ситуації не передбачається втручання держави в управління 
приватними компаніями чи обмеження прав та свобод осіб (як при запровадженні  
надзвичайного стану).

e)  під час зазначеного режиму на громадян та суб’єктів господарювання можуть покладатися 
певні обов’язки, зокрема: 

 -   громадяни та суб’єкти господарювання зобов’язані дотримуватись встановлених 
карантинних заходів, а також повинні дотримуватись інших профілактичних заходів  
у побуті та трудовій діяльності, які покликанні протидіяти поширенню COVID-19.

 -   суб’єкти господарювання мають забезпечити своїх працівників засобами колективного 
та індивідуального захисту (захисними масками, антисептиками тощо). 

 -   громадяни та суб’єкти господарювання повинні дотримуватися інших правил та 
обмежень, які можуть бути встановлені органами державної влади у період дії режиму 
надзвичайної ситуації з метою протидії поширенню COVID-19.

f)  під час режиму надзвичайної ситуації, на відміну від надзвичайного стану, примусове 
відчуження приватного рухомого та нерухомого майна не допускається.

g)  режим надзвичайної ситуації не впливає на здійснення правосуддя судами та не надає 
додаткових повноважень правоохоронним і контролюючим органам. Скорочене чи прискорене 
правосуддя у такий період не допускається.
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ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ПО РОБОТІ ІЗ КРЕДИТНИМИ ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ

Ключові питання:

з огляду на економічний вплив ситуації, пов’язаної із поширенням COVID-19,  для позичальників 
та кредиторів може бути доцільним перегляд певних умов наявних кредитних договорів.

Аналіз: 

a)  позичальникам та кредиторам варто звернути увагу на та переглянути такі стандартні 
положення кредитних договорів:

 (1)  відсутність істотного негативного впливу (No material adverse effect) – існує ризик,  
що економічний вплив COVID-19, залежно від специфіки бізнесу позичальника, 
спричинить суттєве погіршення його фінансового стану та, як наслідок, призведе 
до порушення зобов’язань, пов’язаних із вказаним запевненням. Відтак, доцільно 
добросовісно повідомити кредитора про ризик порушення кредитного договору у 
зв’язку цим та, за необхідності, переглянути визначення терміну “material adverse effect”. 

 (2)  заяви та гарантії (Representations and Warranties) – як правило, кожна вибірка 
кредитних коштів вимагає повторення заяв та гарантій, наданих позичальником у 
момент підписання кредитного договору. Безумовно, заяви та гарантії, які надавалися 
на момент підписання кредитного договору не враховували імовірного економічного 
впливу на них COVID-19. Відтак, вказані положення кредитних договорів також 
вимагають перегляду.

 (3)  виконання ковенант (covenants) / відсутність випадку невиконання зобов’язань (No event  
of default) – позичальникам рекомендовано завчасно добросовісно повідомити 
кредиторів про ризик невиконання зобов’язань за наслідками впливу COVID-19 на їх 
фінансовий стан та переглянути відповідні положення кредитних договорів. 

b)  для прикладу, економічний вплив COVID-19 може призвести до настання таких випадків 
невиконання зобов’язань (events of default), як:

 -  порушення фінансових ковенант (financial covenants);

 -  крос-дефолт (cross-default);

 -   погіршення фінансового стану, яке призвело до істотного негативного впливу (material 
adverse effect) тощо.

c)  альтернативно, позичальник може просити кредитора звільнити (to waive) його від певних 
зобов’язань, виконання яких об’єктивно стало/стане неможливим з огляду на економічний 
вплив COVID-19. 

d)  як правило, така домовленість буде оформлена спеціальним “погодженням” (waiver), яке 
надається на певний визначений строк та підписується кредитором. Безумовно,  для 
одержання від кредитора такого “погодження” (waiver) позичальник має підтвердити, що 
він зазнав/зазнає негативного впливу від економічної ситуації, яка склалася за наслідками  
поширення COVID-19. 
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Висновки та рекомендації:

a)  очевидно, вплив спалаху COVID-19 залежатиме, в першу чергу, від специфіки бізнесу.  
 
Чи будуть наслідки негативними настільки, що спричинять істотний негативний вплив 
(material adverse effect) та випадок невиконання зобов’язань (event of default) і, як наслідок, 
вимагатимуть перегляду умов кредитного договору, вирішуватиметься кредитором  
та позичальником у кожному конкретному випадку окремо. 

b)  в будь-якому випадку, за наявності навіть невеликого ризику впливу COVID-19 на здатність 
позичальників виконувати свої фінансові або інші зобов’язання за кредитним договором,  
ми рекомендуємо позичальникам невідкладно налагоджувати комунікацію з кредиторами 
для обговорення подальших кроків, незалежно від того, чи це буде лише запит на одержання 
waiver, зміна однієї чи двох умов кредитного договору або глобальна реструктуризація 
заборгованості.
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РЕКОМЕНДАЦІЇ НБУ ЩОДО РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ

Новели законодавства:

Постановою Правління НБУ №39 від 26.03.2020 “Про особливості застосування вимог  
Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними 
банківськими операціями у зв’язку із запровадженням обмежувальних заходів” (з набранням 
чинності 27.03.2020) НБУ тимчасово запровадив особливі правила застосування вимог 
відповідного Положення №351 від 30.06.2016 (“Положення про визначення банками України 
розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями”).

Ключові питання:

a)  Кредити, які обслуговувались станом на 1 березня 2020 року та будуть реструктуризовані 
до кінця вересня 2020 року, не вважатимуться такими, на які поширюються окремі ознаки 
дефолту.

b)  Реструктуризації підлягатимуть кредити виключно тим позичальникам, які зазнали 
фінансових труднощів через обмежувальні заходи, пов’язані з пандемією, та не спроможні 
вчасно обслуговувати кредити. Умови та строк реструктуризації визначатимуться банком з 
урахуванням економічних потреб позичальника. 

c)  Ініціювати реструктуризацію кредитів можуть як банки, так і їхні клієнти. Банки отримують від 
клієнтів-юридичних осіб підтвердження фактів суттєвого тимчасового зниження доходів або 
ж припинення роботи.

d)  НБУ рекомендує банкам використовувати наступні підходи до реструктуризації:

 -   Звільнення клієнтів від повернення основної суми кредиту за графіком на період  
не менше ніж період дії карантину / інших обмежень через пандемію. Відповідно,  
термін виплати кредиту може подовжуватися.

 -   Запропонувати клієнтам капіталізацію відсоткових платежів у разі складних обставин.

 -   При реструктуризаціях базуватися на припущенні, що відновлення платоспроможності 
клієнтів, які потравили у скрутне фінансове становище, відбудеться не раніше 3-го 
кварталу 2020 року.

 -   Банки не повинні погіршувати умови за кредитами за результатами реструктуризації. 
Реструктуризація не повинна призводити до підвищення ефективної процентної 
ставки. Банки не повинні вимагати від клієнтів жодних явних чи прихованих комісій  
за проведення реструктуризацій, необхідність яких викликана обставинами пандемії.

Рекомендуємо:

З огляду на вказане вище, рекомендуємо позичальникам невідкладно налагодити комунікацію 
зі своїми банками для цілей обговорення умов реструктуризації заборгованості з урахуванням 
економічних потреб.
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АКТИВІЗАЦІЯ АМКУ 

Ключові новини / події:

a)  Київське територіальне відділення Антимонопольного комітету України (АМКУ), а також низка 
інших територіальних відділень, видали обов’язкові рекомендації аптечним закладам та 
роздрібним мережам стосовно заборони встановлення роздрібних цін на медичні вироби та 
продукти першої необхідності, які перевищують економічно обґрунтований рівень. 

b)  Київське територіальне відділення АМКУ, а також низка інших територіальних відділень, 
видали обов’язкові рекомендації аптечним закладам та роздрібним мережам стосовно 
заборони встановлення роздрібних цін на медичні вироби та продукти першої необхідності, 
які перевищують економічно обґрунтований рівень.

c)  АМКУ вже надіслало торговельним мережам вимоги про надання інформації щодо 
закупівельних та роздрібних цін на такі товари: крупи, хліб, цукор, борошно, найпопулярніші 
види м’яса, овочі тощо. 

d)  очікується, що АМКУ буде ретельно та в максимально стислі терміни досліджуватися факти 
необґрунтованого підняття цін на лікарські засоби та предмети гігієни (маються на увазі 
захисні маски, антисептики тощо). Те ж саме стосується й інших потенційних зловживань – 
наприклад, створення штучного дефіциту.

e)  ми очікуємо, що відповідні вимоги про надання інформації невдовзі отримають (або вже 
отримали) й гравці фармацевтичного ринку. 

f)  цілком ймовірно, що в разі появи відповідної інформації про зростання цін (передусім –  
у ЗМІ), відповідні запити слід очікувати й компаніям, що здійснюють діяльність у інших 
сферах, які на час дії карантину могли отримати певні «переваги» в конкуренції – наприклад,  
служби таксі, які продовжують свою діяльність, в той час коли рух іншого громадського 
транспорту призупинено, чи компанії-надавачі послуг із доставки товарів.

g)  слід підкреслити, що до компетенції АМКУ не відноситься встановлення та/або регулювання 
цін на тому чи іншому ринку. У свою чергу, накладення штрафу можливе лише в разі проведення 
розслідування, виявлення та доведення відповідного порушення (зловживання монопольним 
(домінуючим) становищем чи то антиконкурентних узгоджених дій), що може виявитись 
доволі довготривалим процесом, який в силу існуючих обставин АМКУ обіцяє пришвидшити. 

h)  штраф за вчинення відповідного порушення може становити до 10% доходу (виручки) 
суб’єкта господарювання за останній звітний рік, що передував року його накладення.

i)  крім того, згідно з повідомленням АМКУ від 23 березня,  з метою недопущення поширення  
на території України інформації, що вводить в оману, ним було розпочато здійснення 
моніторингу рекламних матеріалів лікарських засобів та методів профілактики, пов’язаних  
з пандемією коронавірусу COVID-19, в ЗМІ.

   Враховуючи те, що досі не існує підтверджених та ефективних (за даними ВООЗ) ліків 
від нового коронавірусу COVID-19, поширення фармацевтичними компаніями, оптовими 
постачальниками та роздрібними торгівцями інформації про те, що той чи інший препарат має 
профілактичну або лікувальну дію щодо коронавірусу COVID-19, за відсутності лабораторних, 
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вірусологічних та наукових досліджень, є неправдивою інформацією, отже, міститиме ознаки 
порушення законодавства про захист від недобросовісної конкуренції у вигляді поширення 
інформації, що вводить в оману. 

   Таке порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі до 5% доходу (виручки) суб’єкта 
господарювання за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
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ОБМЕЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ТА СФЕРИ ПОСЛУГ 

Ключові питання / зміни:

нові зміни у правилах торгівлі та надання послуг 

Новели законодавства:

a)  постанова Кабінету Міністрів України (КМУ) від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2», зі змінами, внесеними Постановами  КМУ  від 16 березня 2020 
року N 215 та від 25 березня 2020 року № 239.

b)  Протокол № 10 Постійної комісії з питань техногенно екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій Київської міської ради від 10 березня 2020 року (доступ за посиланням); Протокол 
№ 16 від 21 березня 2020 року (доступ за посиланням); Протокол № 17 від 23 березня 2020 
року (доступ за посиланням).

Аналіз:

a)  Заборонено з 17 березня по 24 квітня 2020 року здійснювати господарську діяльність, яка 
передбачає приймання відвідувачів (за виключенням діяльності, наведеної у пунктів «b»).  
 
Заборона стосується юридичних осіб (в т.ч. державних та комунальних підприємств) 
та фізичних осіб-підприємців, які «приймають відвідувачів». Ознаки такої діяльності  
законодавчо не визначені. Для розуміння заборони слід виходити із семантичного значення 
цього словосполучення. Можна зробити висновок, що на час карантину забороняється 
діяльність, при якій наперед невизначена кількість людей, які не мають трудових чи 
управлінських відносин із суб’єктом господарювання (споживач, клієнт, їх представник, 
потенційний споживач), заходять в / безпосередньо (фізично) користуються стаціонарними 
об’єктами такого суб’єкту.

b)  за умови забезпечення відповідного персоналу засобами індивідуального захисту, а також 
дотримання санітарних та протиепідемічних заходів дозволена:

 -   торгівля продуктами харчування, пальним засобами гігієни, лікарськими засобами  
та виробами медичного призначення, ветеринарними препаратами, кормами, 
пестицидами та агрохімікатами, насінням і садивним матеріалом, засобами зв’язку,

 -   провадження банківської та страхової діяльності, а також медичної практики,  
ветеринарної практики, діяльності автозаправних комплексів, діяльності з технічного 
обслуговування та ремонту транспортних засобів, технічного обслуговування 
реєстраторів розрахункових операцій, діяльності з ремонту комп’ютерів, побутових 
виробів і предметів особистого вжитку, об’єктів поштового зв’язку,

 -   торговельна діяльність та діяльність з надання послуг громадського харчування із 
застосуванням адресної доставки замовлень. 

   Для визначення дозволеної діяльності слід виходити із асортименту товарів, які продаються 
в закладі торгівлі, та користуватися існуючими класифікаторами продукції: Державним 

https://kyivcity.gov.ua/news/protokol_zasidannya_postiyno_komisi_z_pitan_tekhnogenno_ekologichno_bezpeki_ta_nadzvichaynikh_situatsiy_pro_dodatkovi_zakhodi_zapobigannya_poshirennyu_novo__koronavirusno_infektsi_COVID_19_povniy_tekst_dokumentu/
https://kyivcity.gov.ua/news/protokol__16_postiyno_komisi_teb_ta_ns_pro_zapobigannya_poshirennyu_gostro_respiratorno_khvorobi_COVID-19_sprichineno_koronovirusom_SARS-CoV-2_ta_vvedennya_dodatkovikh_obmezhuvalnikh_zakhodiv_na_teritori_mista_kiyeva_401359/
https://docs.google.com/viewer?embedded=true&url=https://kyivcity.gov.ua/img/item/general/5039.pdf
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класифікатором продукції та послуг ДК 016:2010 (наказ Держспоживстандарту від 11 жовтня 
2010 р. N 457) та Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності  
(ЗУ «Про Митний тариф України»).

c)  незважаючи на те, що діяльність, визначена у пункті «b», є дозволеною, місцевими радами 
встановлюються додаткові обмеження.

  Наприклад, у місті Києві з 17 березня 2020 року максимально обмежено роботу: 

 -   закладів громадського харчування (заклади швидкого харчування, ресторани, кафе,  
бари, в тому числі і на автозаправних станціях). При цьому дозволена робота  
з кур’єрською доставкою та самовивіз; 

 -  ринків та сільськогосподарських ярмарків;

 -   роботу всіх торгівельних закладів, в тому числі, які здійснюють продаж будівельних 
матеріалів. Дозволена робота продуктових та господарських магазинів (відділів),  
аптек у таких торгівельних закладах;

 -  роботу готелів, хостелів. 

  Окрім того, з 23 березня 2020 року у Києві заборонено: 

 -  роботу МАФів з реалізації шаурми, приготування та продажу кавових напоїв;

 -   реалізацію в торгових закладах алкогольних напоїв на розлив та приготування  
та продаж кавових напоїв.

   З 25 березня 2020 року керівники мереж продуктових магазинів та аптек повинні забезпечити 
обмеження щодо наявності у торгівельному приміщенні кількості осіб, що не перевищує  
показник одна особа на 10 кв. м., та забезпечити заходи щодо дотримання санітарних 
норм. 

   Київською міською радою також розроблено рекомендації для продуктових магазинів на 
період протиепідемічних обмежень, які передбачають, зокрема, продаж лише фасованих 
продуктів, забезпечення відвідувачам можливості використання спиртовмісних антисептиків, 
недопущення до закладів осіб без масок (ознайомитись з рекомендаціями можна за 
посиланням).  

Рекомендації:

a)  визначити, чи відноситься господарська діяльність, яка передбачає приймання відвідувачів, 
до переліку дозволених. Сам факт того, що магазин, заклад харчування чи інший заклад 
є відкритим (відкриті двері), щене означає, що в ньому здійснено прийом відвідувачів.  
Для фіксації такого порушення повинні бути докази (пояснення відвідувачів, належно 
оформлені результати фото- чи відеозйомки);

b)  при здійсненні торгівлі з адресною доставкою необхідно відповідним чином оформити 
факт надання споживачу послуги з доставки (внутрішній наказ, кодування в РРО чи наявність 
договірних відносин зі компаніями з доставки). Адресною може вважатися також доставка,  
яка здійснюється на вказану споживачем адресу, в тому числі і на адресу самого закладу  
(в т. ч. самовивіз), якщо при цьому не проводиться приймання відвідувачів;

https://kmr.gov.ua/uk/content/opublikovano-rekomendaciyi-dlya-produktovyh-magazyniv-na-period-protyepidemichnyh-obmezhen
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c)  якщо діяльність є дозволеною і передбачає наявність торгівельних приміщень, рекомендуємо 
вирахувати скільки осіб може одночасно перебувати у приміщенні. Відповідні правила 
прийому відвідувачів доцільно зафіксувати у наказі по підприємству, а інформацію про 
кількість осіб, яку може одночасно приймати заклад – розмістити на вході.
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АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ключові питання / зміни: 

притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил щодо карантину.

Законодавство: 

ст. 44-3 таст. 164-14 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), 
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб», постанови Кабінету 
Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року та №215 від 16 березня 2020 року,  
акти органів місцевого самоврядування.

Аналіз: 

a)  на час дії карантину заборонено роботу суб’єктів господарювання, яка передбачає приймання 
відвідувачів, окрім встановлених постановою КМУ випадків. 

   Детальний перелік заборон та дозволів наведено у розділі ОБМЕЖЕННЯ ТОРГІВЛІ  
ТА СФЕРИ ПОСЛУГ. 

b)  наразі практика застосування ст. 44-3 КУпАП свідчить, що правоохоронні органи активно 
складають протоколи про вчинення вказаного адміністративного правопорушення.  
Протоколи вибірково складають на працівників та керівників підприємств. 

c) розмір штрафу становить: 

 -  для громадян – від 17 000 грн до 34 000 грн.

 -  для посадових осіб – від 34 000 грн до 170 000 грн.

Рекомендації: 

У випадку безпідставного складання адміністративного протоколу рекомендуємо:

a)  не викладати в протоколі свої зауваження без участі адвоката. Як свідчить практика,  
в стресових ситуаціях правильно сформувати свою позицію складно.

b)  в протоколі слід зазначити наступне: «У зв’язку із відсутністю професійної правової  
допомоги захисника під час складання даного протоколу, всі пояснення будуть надані 
мною під час розгляду справи в суді. Про розгляд справи вимагаю повідомити мене за 
адресою: ________, телефоном: ________ або електронною поштою: ________». Таким чином,  
ви матимете змогу ретельно підготуватися до надання пояснень, а в разі потреби –  
залучити адвоката. 
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КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Ключові питання / зміни: 

кримінальна відповідальність керівників та уповноважених осіб. 

Законодавство: 

ст. 325 Кримінального кодексу України (КК України).

Аналіз:

a)  ст. 325 КК України передбачає відповідальність за порушення правил та норм, встановлених 
з метою запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням, а також масовим 
неінфекційним захворюванням (отруєнням) і боротьби з ними, якщо такі дії спричинили  
або завідомо могли спричинити поширення цих захворювань.

b)  в поточних реаліях, відповідальність за ст. 325 КК України може бути обумовлена допущенням 
до роботи працівників, які мають ознаки інфекційних захворювань. Якщо випадків  
захворювання на підприємстві буде декілька, це підвищує ризик уваги правоохоронних 
органів.

c)  до відповідальності можуть бути притягнуті, зокрема, керівники підприємств або особи, 
до службових обов’язків яких входить виконання правил та норм, встановлених з метою 
запобігання епідемічним та іншим інфекційним захворюванням.

d)  вказані вище порушення караються штрафом від 17 000 грн до 51 000 грн або арештом  
на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням 
волі на той самий строк. 

   Якщо порушення спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, вони караються  
позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Рекомендації: 

a)  визначити особу, відповідальну за дотримання санітарних правил та норм на час дії карантину, 
про що скласти відповідний наказ. Довести наказ до відома цієї особи, про що отримати 
письмову відмітку.

b)  розробити та впровадити правила дотримання режиму карантину та правил поведінки у разі 
виявлення симптомів інфекційного захворювання. Ознайомити співробітників із даними 
правилами. Затвердити правила наказом по підприємству.

c)  затвердити наказ про недопущення до роботи осіб, які мають (1) ознаки інфекційного 
захворювання, (2) контактували із особами, в яких підтверджена наявність інфекційного 
захворювання, (3) контактували із особами, які знаходяться на самоізоляції. Наказ письмово 
довести до відома кожного працівника, зобов’язавши попереджувати відповідальну особу 
про кожен випадок такий випадок. 

d)  не допускати до роботи осіб, які мають ознаки інфекційного захворювання. Встановити 
температурний контроль працівників на час дії карантину. 
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UPDATE: РОБОТА СУДІВ

Ключові зміни за тиждень:

a)  станом на 26 березня 2020 року переважна більшість суддів відкладають розгляд справ  
за своєю ініціативою.

b)  разом з тим, деякі судді продовжують просити учасників справи подавати клопотання  
про відкладення розгляду справ. 

c)  важливо: канцелярії більшості судів не приймають документи особисто. Наразі практикується 
вкидання документів у скриньки для приймання кореспонденції. Відмітка про прийом 
документів, відповідно, не ставиться. 

Рекомендації: 

a)  якщо документи не становлять критичної важливості, їх можна вкидати у скриньку для 
приймання кореспонденції. Бажано зафіксувати цей момент шляхом відеозйомки. 

b)  якщо документи є критичними (наприклад, позовні заяви, апеляційні та касаційні скарги), 
рекомендуємо направляти їх до суду поштою цінним листом з описом вкладення. Про факт 
направлення документів поштою можна додатково повідомити суд письмовою заявою,  
яку вкинути у скриньку. 


