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3Повернутись до змісту

ОРЕНДА

Ключові питання / зміни: 

чергові законодавчі зміни в питаннях оренди.

Законодавство та зміни: 

Законодавство та зміни: ст. 762 Цивільного кодексу України, ст. 286 Господарського кодексу 
України, Закон України № 540-ІХ, Закон про внесення змін до Закону України «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік» (законопроект 3279-д). 

Аналіз: 

a)  13 квітня 2020 року ВРУ прийняла Закон про внесення змін до Закону України «Про 
Державний бюджет України на 2020 рік». Закон ще не направлено на підпис Президенту,  
але ми очікуємо його підписання та оприлюднення найближчим часом.

   Законом змінено пункт 14 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Цивільного кодексу 
України (який раніше було доповнено Законом № 540-ІХ):

   «14. Установити, що з моменту установлення карантину, введеного постановою Кабінету 
Міністрів України «Про запобігання поширенню на території України гострої респіратор-
ної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» від 11 березня 2020 року  
№211 (з наступними змінами і доповненнями) і до його відміни (скасування) в уста-
новленому законом порядку, плата за користування нерухомим майном (його частиною) 
підлягає зменшенню за вимогою наймача, який здійснює підприємницьку діяльність  
з використанням цього майна, впродовж всього часу, коли майно не могло використовуватися  
в підприємницькій діяльності наймача в повному обсязі через запроваджені обмеження та 
(або) заборони. 

   У випадку, визначеному абзацом першим цього пункту, розмір плати за користування 
майном не може перевищувати сукупний (пропорційно до орендованої площі) обсяг витрат, 
які наймодавець здійснив або повинен буде здійснити за відповідний період для вне-
сення плати за землю, сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  
і сплати вартості комунальних послуг.

   Вказані витрати покладаються на наймача як плата за користування майном за відповідний 
період пропорційно площі нерухомого майна, яку він наймає відповідно до договору,  
якщо договором не передбачений обов’язок наймача самостійно сплатити ці витрати  
повністю або частково.

   Дана норма не поширюється на суб’єктів господарювання, які впродовж дії карантину  
фактич но здійснювали діяльність з використанням цього майна в своїй господарській  
діяльності в повному обсязі, а також на договори найму майна, яке належить територіальній 
громаді».

  Даний текст потребує обов’язкової перевірки після оприлюднення Закону.
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b)  Ми вважаємо, що дана новела, в першу чергу, стосується тих підприємств, діяльність яких 
прямо заборонена постановою КМУ №211 від 11 березня 2020 року (ТРЦ, спортивних залів, 
салонів краси тощо).

   Разом з тим, зазначена постанова КМУ також містить і ряд інших обмежень, через  
які орендарі не можуть використовувати приміщення в звичайному режимі. Це дозволяє 
орендарям посилити свою позицію при переговорах із орендодавцем щодо зменшення 
орендної плати. Однак, позиція орендаря має бути обґрунтована відповідними умовами 
договору та належною доказовою базою. 

c)  В будь-якому випадку, більшість орендарів так само можуть ініціювати переговори із 
орендодавцем щодо зменшення орендної плати на підставі ч. 4 ст. 762 ЦК. Вказана норма  
є загальною і потребує доведення факту про істотне зменшення можливості ко рис ту - 
ватися майном. 

Рекомендації:

a) провести ґрунтовний аналіз положень поточних договорів оренди;

b)  перед проведенням переговорів щодо зміни орендної плати окремо проаналізувати об’єм 
використання об’єкту оренди та сформувати (підготувати) доказову базу щодо зменшення 
можливості використання майна. 

Ми очікуємо нових змін в регулюванні відносин у сфері оренди, а також формування 
принципово нової судової практики з цього питання. Ми обов’язково будемо інформувати Вас  
про всі зміни та наші напрацювання. 
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УПРАВЛІННЯ АКЦІОНЕРНИМИ ТОВАРИСТВАМИ

Ключові питання / зміни:

нові зміни в корпоративному управлінні акціонерними товариствами (АТ) у зв’язку із карантином.

Новели законодавства: 

Постанова КМУ № 211 в редакції від 4 квітня 2020 року (Постанова КМУ № 211); Тимчасовий 
порядок дистанційного проведення загальних зборів акціонерів, затверджений Національною 
комісією з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) 16 квітня 2020 року № 196 (Тимчасовий 
порядок).

Аналіз: 

a)  Заборона на проведення очних загальних зборів акціонерів

   Починаючи з 31 березня 2020 року, відповідно до Постанови КМУ № 211 на очні загальні 
збори акціонерів поширювалась заборона проведення заходів, в яких бере участь понад  
10 осіб. 

   Постановою КМУ № 211 в редакції від 4 квітня 2020 року на території України заборонено 
проводити будь-які масові заходи, незалежно від кількості осіб, які беруть в них участь.  
У зв’язку з цим, наразі проведення очних загальних зборів акціонерів забороняється.

   Разом із тим, Закон про АТ не забороняє проведення очних загальних зборів акціонерів під 
час карантину.

b) Запровадження дистанційних загальних зборів акціонерів

   Протягом дії карантину наглядова рада АТ зможе скликати дистанційні загальні збори  
відповідно до Тимчасового порядку після його затвердження НКЦПФР. Скликання   
та проведення таких зборів буде здійснюватися через електронні сервіси Центрального 
депозитарія на підставі договору між ним та АТ. Якщо загальні збори вже скликані,  
наглядова рада АТ зможе ухвалити рішення про їх перенесення і зміну форми проведення  
на дистанційну, про що мають бути повідомлені всі акціонери.

   Дистанційний механізм полягає у тому, що бюлетені для голосування подаються акціонером 
(представником) депозитарній установі, яка обслуговує його рахунок у цінних паперах. 
Під час надання бюлетенів депозитарна установа перевіряє повноваження акціонерів 
(представників). 

   Підписані акціонерами бюлетені передаються депозитарними установами Центральному 
депозитарію, який на підставі окремого договору про надання послуг із дистанційного 
проведення загальних зборів, укладеного із АТ, передає бюлетені особі, яка скликає  
загальні збори.

   Після завершення дії карантину АТ не зможе скористуватися Тимчасовим порядком для 
скликання загальних зборів, але зможе провести збори за Тимчасовим порядком за умови, 
що вони були скликані відповідно до нього під час дії карантину. 
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c) Скликання загальних зборів акціонерів у загальному порядку

   Скликання очних загальних зборів під час дії карантину допускається, якщо на дату  
проведення загальних зборів карантин буде завершений та до дати його проведення права 
акціонерів не будуть порушені.

   Скликання очних загальних зборів після завершення дії карантину допускається: (і) для 
річних загальних зборів – якщо вони будуть проведені не пізніше трьох місяців після дати 
завершення карантину; (іі) для позачергових загальних зборів – без обмежень, з можливістю 
їх проведення за скороченою процедурою.

Рекомендації:

a)  Утриматися від скликання очних загальних зборів акціонерів протягом строку дії карантину.

   Якщо загальні збори уже скликані та акціонери повідомлені – скасувати призначені загальні 
збори із розміщенням інформації про скасування загальних зборів на сайті АТ. Рішення  
про скасування загальних зборів може прийняти наглядова рада АТ.

   Проведення очних загальних зборів акціонерів в період дії карантину може спричинити 
наступні негативні наслідки:

 -   притягнення до адміністративної відповідальності присутніх на зборах (акціонерів, 
членів реєстраційної комісії, голови та секретаря зборів, запрошених осіб) та керівника 
АТ (штраф від 17 тис. до 34 тис. грн на кожну присутню особу, а також штраф від  
34 тис. до 170 тис. грн на посадову особу АТ, яка приймала участь у скликанні  
та проведенні загальних зборів); 

 -   притягнення до кримінальної відповідальності, якщо такі дії спричинили або завідомо 
могли спричинити поширення епідемічних та інших інфекційних хвороб (штраф від  
17 тис. до 51 тис. грн, обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі  
на той же строк); 

 -   ризик оскарження рішень загальних зборів у судовому порядку у разі подання  
відповідного позову акціонером, який не взяв у них участь через запроваджені 
обмеження.

b)  Скликати загальні збори акціонерів після звершення дії карантину відповідно до Закону про АТ

  Тимчасовий порядок залишає ряд відкритих питань, що визнається самою НКЦПФР. 

   Загальні збори, скликані відповідно до Тимчасового порядку під час дії карантину, повинні 
проводитися за правилами Тимчасового порядку навіть у разі, якщо на дату їх проведення 
карантин буде скасовано.

   Відтак, рекомендуємо скликати загальні збори акціонерів відповідно до Тимчасового  
порядку у випадках, коли термінове їх проведення є виключною необхідністю, наприклад, 
необхідно терміново затвердити значний правочин або правочин із заінтересованістю  
і відсутність такого схвалення не дозволяє укласти договір. 

   Якщо питання порядку денного не є нагальними, рекомендуємо дочекатись завершення 
дії карантину та скликати та провести загальні збори акціонерів відповідно до Закону 
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про АТ протягом трьох місяців після завершення карантину. Якщо окремі правочини були  
затверджені на загальних зборах, скликаних відповідно до Тимчасового порядку, також 
рекомендуємо їх додатково затвердити на наступних зборах, скликаних відповідно  
до Закону про АТ. 

Ми не виключаємо нових змін у сфері корпоративного управління, а також формування нової 
судової практики з цього питання. Ми обов’язково будемо інформувати Вас про всі зміни  
та наші напрацювання.
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ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

Ключові питання / зміни:

зміна форми роботи державних органів та установ, що здійснюють державну політику у сфері 
інтелектуальної власності (ІВ).

Аналіз:

a)  Державне підприємство «Український інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент), 
єдиний в Україні державний заклад експертизи об’єктів інтелектуальної власності, на 
відміну від переважної більшості європейських та інших міжнародних подібних установ,  
не продовжує строки надання послуг на період карантину. 

   Інакше кажучи, заявники повинні, як і раніше, дотримуватися строків, встановлених  
чинним законодавством України, а саме Законами України «Про охорону прав на знаки для 
товарів і послуг», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на 
промислові зразки» тощо. 

   Усі строки, пропущені у цей період, можуть бути поновлені відповідно до чинного 
законодавства без додавання додаткового часу на період дії карантину та за умови сплати 
відповідного збору.

b) Укрпатент наразі здійснює приймання документації через:

 -  засоби поштового зв’язку, 

 -  спеціалізовані електронні системи,

 -  електронну адресу Укрпатенту: office@ukrpatent.org

   Подальше подання документів в оригіналі не вимагається. Особиста видача документів 
загальним відділом Укрпатенту призупинена.

c)  Разом з тим, документи, що стосуються дій, пов’язаних із Реєстром об’єктів ІВ, відповідно  
до чинного законодавства мають бути подані до Укрпатенту в оригіналі. До них відносяться:

 -   заяви про публікацію та внесення до реєстру відомостей про передачу права власності 
на об’єкт ІВ повністю або частково, 

 -   заяви про зміну заявника внаслідок передачі права на одержання охоронних  
документів, 

 -  документи про передачу права на об’єкт ІВ, 

 -  заяви власників про відмову від охоронних документів повністю або частково, 

 -  довіреності. 

d)  Апеляційна палата Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства  
України (Мінекономрозвитку), яка здійснює розгляд заперечень проти рішень Мін-
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економрозвитку щодо набуття прав на об’єкти ІВ та заяв про визнання знаків добре  
відомими в Україні, продовжує свою роботу, але рекомендовано:

 -   обмежити кількість присутніх представників сторони під час засідання Апеляційної 
палати,

 -   у разі виявленні симптомів вірусної інфекції, надсилати клопотання для зупинення 
розгляду заперечення,

 -   подавати клопотання про розгляд заперечення за відсутності сторони, з метою 
проведення розгляду заперечення у порядку письмового провадження.

Рекомендації: 

a)  У зв’язку з тим, що Укрпатент офіційно продовжує свою роботу, строки необхідно  
вира хувати відповідно до положень чинного законодавства. 

b)  За можливості, радимо перевести усю комунікацію з Укрпатентом в електронний формат  
та подавати клопотання через систему СЕВ (Система Електронної Взаємодії). Подання  
такого клопотання є безкоштовним. 

c)  У всіх інших випадках радимо направляти кореспонденцію на електронну пошту  
Укрпатенту, зазначаючи контактний телефон та електронну адресу. У разі використання 
засобів поштового зв’язку слід враховувати, що строки розраховуються з дати отримання 
листа Укрпатентом, а не з дати відправлення такого листа.


