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Штрафи на роботодавця з 01.01.2021 

Порушення Розмір 

штрафу 

Еквіва-

лент 

у грн 

Під-

става 

Штраф 

Не буде, 

якщо усунути 

порушення у 

встановлений 

приписом 

строк 

Буде 

незалежно 

від 

усунення 

порушення 

• Допуск до роботи без 

оформлення трудового 

договору (контракту); 

• Оформлення на неповний 

робочий час при фактичному 

виконанні роботи повний 

робочий час; 

• Виплата зарплати 

(винагороди) без нарахування 

та сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування та податків 

Юрособа чи 

ФОП — 

платник 

єдиного 

податку 

першої-

третьої груп 

—

 попередження 

0 абз. 2 

ч. 2 

ст. 265 

КЗпП 

  + 

Інші 

роботодавці 

— 

10 МЗП за 

кожного 

працівника, 

щодо якого 

скоєно 

порушення 

60 000 

Повторне 

порушення 

упродовж 2 

років (для всіх 

роботодавців) 

— 30 МЗП за 

кожного 

працівника, 

щодо якого 

скоєно 

порушення 

180 000 абз. 3 

ч. 2 

ст. 265 

КЗпП 

  + 

https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasn59pqn/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasn59pqn/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasn59pqn/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasn59pqn/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasoxhz90/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasoxhz90/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasoxhz90/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasoxhz90/
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Порушення Розмір 

штрафу 

Еквіва-

лент 

у грн 

Під-

става 

Штраф 

Не буде, 

якщо усунути 

порушення у 

встановлений 

приписом 

строк 

Буде 

незалежно 

від 

усунення 

порушення 

• Порушення строків виплати 

зарплати, інших виплат, 

передбачених 

законодавством про працю, 

більш як за один місяць; 

• Виплата їх не в повному 

обсязі 

3 МЗП 18 000 абз. 4 

ч. 2 

ст. 265 

КЗпП 

+   

• Недотримання мінімальних 

державних гарантій в оплаті 

праці 

2 МЗП за 

кожного 

працівника, 

щодо якого 

скоєно 

порушення 

12 000 абз. 5 

ч. 2 

ст. 265 

КЗпП 

+   

• Недотримання гарантій та 

пільг працівникам, які 

виконують обов’язки, 

передбачені законами «Про 

військовий обов’язок і 

військову 

службу», «Про альтернативну 

(невійськову) 

службу», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію» 

Юрособа чи 

ФОП — 

платник 

єдиного 

податку 

першої-

третьої груп 

—

 попередження 

0 абз. 6 

ч. 2 

ст. 265 

КЗпП 

+   

Інші 

роботодавці 

— 4 МЗП за 

кожного 

працівника, 

щодо якого 

скоєно 

порушення 

24 000 

https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfaseoh5kh/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfaseoh5kh/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfaseoh5kh/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfaseoh5kh/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasn02fvz/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasn02fvz/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasn02fvz/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasn02fvz/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/60018/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/60018/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/60018/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/60018/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/15779/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/15779/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/15779/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/53784/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/53784/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasxo7pos/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasxo7pos/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasxo7pos/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasxo7pos/
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Порушення Розмір 

штрафу 

Еквіва-

лент 

у грн 

Під-

става 

Штраф 

Не буде, 

якщо усунути 

порушення у 

встановлений 

приписом 

строк 

Буде 

незалежно 

від 

усунення 

порушення 

• Недопущення до перевірки 

з питань додержання 

законодавства про працю, 

перешкоди у її проведенні 

3 МЗП 18 000 абз. 7 

ч. 2 

ст. 265 

КЗпП 

  + 

Недопущення до перевірки, 

перешкоджання перевірці, 

мета якої виявити: 

Допуск до роботи без 

оформлення трудового 

договору (контракту); 

• Оформлення на неповний 

робочий час при фактичному 

виконанні роботи повний 

робочий час; 

• Виплата зарплати 

(винагороди) без нарахування 

та сплати єдиного внеску 

на загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування та податків 

16 МЗП 96 000 абз. 8 

ч. 2 

ст. 265 

КЗпП 

  + 

• Порушення інших вимог 

трудового законодавства, 

крім передбачених абз. 2—8 

ч. 2 ст. 265 КЗпП 

1 МЗП за 

кожне 

порушення 

Повторне 

протягом року 

з дня 

виявлення 

порушення – 2 

МЗП за кожне 

порушення 

6000 абз. 9 

ч. 2 

ст. 265 

КЗпП 

 

абз.10 

ч.2 

ст.165 

КЗпП 

+   

https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasxug9o9/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasxug9o9/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasxug9o9/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasxug9o9/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasosk2zb/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasosk2zb/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasosk2zb/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasosk2zb/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasn59pqn/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasosk2zb/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfasosk2zb/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfas1anofw/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfas1anofw/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfas1anofw/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfas1anofw/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfass6vl95/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfass6vl95/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfass6vl95/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/55347/dfass6vl95/
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Із 14 січня діють штрафи за працівників без масок 

       Підприємства штрафуватимуть на суму від 3400 до 5100 грн за 
порушників маскового режиму. 

       12 січня 2021 року Президент підписав Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» щодо запобігання поширенню коронавірусної 

хвороби (COVID-19)» № 1113-ІХ від 17.07.2020 (законопроєкт № 3890, далі 
— Закон). 13 січня його опублікували у «Голосі України». 

       Законом внесено зміни до статей 46, 47 Закону України «Про 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» від 

24.02.1994 № 4004-XII та встановлені штрафи від 3400 до 5100 грн (від 200 

до 300 нмдг) для юридичних осіб та ФОП, які порушили санітарне 
законодавство. 

         Отже, з 14 січня 2021 року доведеться сплатити штраф: 

 за допуск особи до громадських будинків, споруд, де обслуговують 

населення, та громадського транспорту у період карантину, без 

попередження в будь-якій формі та в будь-який спосіб про необхідність 

одягнути ЗІЗ органів дихання, зокрема респіратор або захисну маску, що 

закриває ніс та рот, у т. ч. виготовлений самостійно; 

 ігнорування факту, що на території перебуває особа без ЗІЗ (особі не 

зробили усне зауваження, обслужили, не викликали представника 

Нацполіції, щоби повідомити про адмінправопорушення, якщо особа не 

реагує на зауваження); 

 обслуговування споживачів у період карантину працівниками суб’єктів 

господарювання та (або) безпосередньо ФОП без вдягнутих ЗІЗ, зокрема 

респіраторів або захисних масок, що закривають ніс та рот, у т. ч. 

виготовлених самостійно. 

 

      Нагадаємо, що з 21 листопада 2020 року за відсутність маски чи маску на 

підборідді у громадському місці та транспорті самих порушників вже 

штрафують. Розмір штрафу: від 170 до 255 грн. 

 

 

 
  

 

 

 

https://1k.expertus.ua/#/document/94/60174/me604/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/60174/me627/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/60174/me627/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/60174/me627/
https://1k.expertus.ua/#/document/113/23167/
https://1k.expertus.ua/#/document/12/11712/
https://1k.expertus.ua/#/document/12/13722/
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З 16 січня 2021 року обслуговувати клієнтів треба лише 

українською.  

     Всі, хто обслуговує споживачів, переходять на українську. 
За порушення — штраф до 6800 грн.  

      Закон про мову, який нашумів улітку 2019-го, знов нагадує про себе. 

З 16.01.2021 чинна стаття 30 цього закону «Державна мова у сфері 
обслуговування споживачів». 

     З цієї дати обслуговувати споживачів та надавати інформацію про товари 

і послуги потрібно лише українською. Виняток: клієнт попросив, щоб його 
персонально обслужили іншою мовою, прийнятною для сторін. 

    Штрафи у сфері обслуговування діють з 16.01.2021. Для інших сфер 

відповідальність за порушення Закону про мову запрацює з 16.07.2022.  

 

 

 

 

Підготувала завідувач відділу соціально-економічного захисту працівників 

Подгорець В.В. 

https://1k.expertus.ua/#/document/94/58008/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/58008/dfasqw9tdq/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/58008/dfasqw9tdq/
https://1k.expertus.ua/#/document/94/58008/

