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Україна: Правові наслідки пандемії COVID-19 та 

загальнодержавного карантину в Україні  

20 березня 2020 року – 11 березня 2020 року через загрозу поширення пандемії нового 

коронавірусу (COVID-19) Кабінет Міністрів України прийняв Постанову № 211, якою з 12 березня 

по 3 квітня 2020 року запровадив карантин на усій території України. 

У даному повідомленні аналізуються наступні аспекти пандемії в Україні:  

▪ правові наслідки запровадження карантину в Україні 

▪ пандемія як “форс-мажорна” обставина у договірному контексті  

▪ наслідки координації дій учасників ринку у зв’язку із COVID-19 з огляду на 

антимонопольне законодавство 

▪ вимоги щодо розкриття і повідомлення інформації у контексті COVID-19; проведення 

загальних зборів акціонерів 

▪ податкові пільги щодо плати за землю, податку на нерухоме майно та єдиного 

соціального внеску 

▪ аспекти законодавства про працю у ситуації із COVID-19 

▪ поводження з персональними даними під час проведення перевірок стану здоров’я 

▪ пільги для позичальників за договорами про споживчий кредит 

▪ відшкодування вартості квитків та виплата додаткових компенсацій авіакомпаніями. 

Як детально викладено нижче, ситуація із COVID-19 не приводом для бізнесу, що зазнав впливу 

пандемії, автоматично нехтувати обов’язковими положеннями законодавства чи договірними 

обов’язками. З іншого боку, надзвичайні заходи, які компанії планують або вже впроваджують за 

поточної ситуації, повинні також відповідати законодавству України.  

Правові наслідки запровадження карантину на всій території України  

Режим карантину в Україні складається із заходів, встановлених Постановою № 211 від 

11 березня 2020 року (зі змінами, внесеними Постановою № 215 від 16 березня 2020 року), 

Розпорядженням № 287-р від 13 березня 2020 року (зі змінами, внесеними Розпорядженням № 
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290-р від 16 березня 2020 року) та Розпорядженням № 288-р, а також додаткових заходів, що 

застосовуються в силу закону у зв’язку із запровадженням карантину.  

Постановою № 211 та Розпорядженнями № 287-р та 288-р передбачені наступні карантинні 

заходи: 

▪ заборона здобувачам освіти відвідувати заклади освіти усіх типів;  

▪ заборона проведення масових заходів, у яких запланована участь понад 10 осіб, крім 

заходів, необхідних для забезпечення роботи державної необхідності.; 

▪ закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон, в тому числі для міжнародних 

пасажирських авіаційних, залізничних та автомобільних (для автобусів) перевезень до 

3 квітня 2020 року;  

▪ весь роздрібний бізнес, крім роздрібної торгівлі продуктами харчування, пальним, 

засобами гігієни, лікарськими засобами та виробами медичного призначення, засобами 

зв’язку, провадження банківської та страхової діяльності, повинен бути закритий. 

Торгівельна діяльність та діяльність з надання послуг з громадського харчування 

дозволена із застосуванням адресної доставки замовлень;  

▪ театри, музеї та інші культурні центри повинні бути закриті; 

▪ заборона перевезення пасажирів автомобільним транспортом у приміському, 

міжміському внутрішньообласному і міжобласному сполученні (крім перевезення 

легковими автомобілями) та залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього 

сполучення; заборона перевезення понад 10 пасажирів одночасно в одному 

транспортному засобі в межах міста; 

▪ заборона перевезення пасажирів метрополітенами у Києві, Харкові та Дніпрі; та  

▪ за деякими винятками, заборона перетинання державного кордону на в’їзд в Україну для 

іноземців та осіб без громадянства до 3 квітня 2020 року.  

Встановлення карантину також є підставою для місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоуправління в Україні застосовувати певні надзвичайні повноваження на 

відповідній території, передбачені Законом України "Про захист населення від інфекційних 

хвороб" № 1645-III від 6 квітня 2000 року. 

Зокрема, місцевим органам надається право:  

▪ залучати будь-які підприємства та установи в тому числі, що не належать до державної 

власності чи комунальної власності, до виконання заходів з локалізації та ліквідації 

епідемії, в тому числі забезпечуючи виконання таких робіт своїми працівниками;  

▪ залучати для тимчасового використання транспортні засоби, будівлі, споруди, 

обладнання, інше майно будь-яких підприємств, установ, організацій, в тому числі тих, 

що не належать до державної власності чи комунальної власності м. Києва, необхідне 

для здійснення протиепідемічних заходів, із наступним повним відшкодуванням у 

встановленому законом порядку його вартості або витрат, пов’язаних з його 

використанням;  

▪ установлювати особливий режим в'їзду на територію карантину та виїзду з неї, в тому 

числі встановлюючи на в'їздах і виїздах контрольно-пропускні пункти; та 
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▪ запроваджувати більш жорсткі, ніж встановлені нормативно-правовими актами, вимоги 

щодо якості, умов виробництва, виготовлення та реалізації продуктів харчування, режиму 

обробки та якості питної води. 

Після встановлення загальнодержавного карантину, місцеві органи виконавчої влади, зокрема в 

Києві, починаючи з 12 березня (з доповненнями від 17 березня 2020 року), вирішили запровадили 

певні додаткові обмеження до 31 березня 2020 для запобігання поширенню інфекції: 

▪ забезпечити недопущення до робочого місця працівників підприємств та установ, в тому 

числі тих, що не належать до державної власності чи комунальної власності м. Києва, з 

ознаками інфекційного захворювання; та  

▪ максимально обмежити міжміські поїздки.  

COVID-19 як “форс-мажорна” обставина у контексті договорів  

У контексті пандемії COVID-19 можуть виникати ситуації, коли сторона договору, посилаючись на 

форс-мажор, порушує договірні зобов’язання. За законодавством України сторона, яка порушила 

зобов’язання, може звільнятися від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо доведе, 

що це порушення сталося внаслідок обставин непереборної сили, незалежно від того, чи це 

передбачено договором. Українське законодавство містить невичерпний перелік таких обставин. 

17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон № 530-IX, який набрав чинності 

17 березня 2020 року (“Закон № 530-IX”), доповнивши такий невичерпний перелік форс-

мажорних обставин “карантином, встановленим Кабінетом Міністрів України”. 

Якщо відповідним договором не передбачено інше, форс-мажорні обставини засвідчуються 

Торгово-промисловою палатою України (ТППУ). ТППУ визнає та підтверджує форс-мажорні 

обставини, якщо надані їй документи свідчать про:  

▪ надзвичайність таких обставин (обставини мають винятковий характер і знаходяться за 

межами впливу сторін);  

▪ непередбачуваність обставин на момент укладення відповідного договору; 

▪ невідворотність (неминучість) обставин; та 

▪ причинно-наслідковий зв'язок між обставиною і неможливістю виконання заявником своїх 

конкретних зобов'язань. 

Порівняно із загальними правилами законодавства України, у деяких випадках сторони могли в 

договорі більш детально передбачити коло форс-мажорних обставин, правила повідомлення про 

них, а також правові наслідки таких обставин. Відтак у світлі нинішньої ситуації необхідно 

ретельно аналізувати відповідні договірні положення.  

У цьому плані, зокрема, варто розглядати наступні аспекти:  

▪ щодо договорів, укладених до виникнення COVID-19 у грудні 2019 року, загалом можна 

стверджувати, що сторони не могли очікувати поширення вірусу по всьому світу, тоді як 

щодо договорів, укладених з початку 2020 року, цю обставину необхідно оцінювати та 

доводити окремо щодо кожного випадку;  

▪ сторона, що вдається до захисту з посиланням на форс-мажорні обставини, також 

повинна пояснити, чому і як саме у конкретному договірному контексті спалах COVID-19 
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впливає на виконання договору – посилання на виникнення вірусу не є достатньою 

підставою для застосування такого захисту; та  

▪ сторона, що вдається до захисту з посиланням на форс-мажорні обставини, також 

повинна продемонструвати, чому вона не може зарадити впливу спалаху COVID-19 на 

виконання нею договору, наприклад, чому вплив пандемії на договір не можна зменшити 

за рахунок залучення іншого постачальника.  

У підсумку, COVID-19 не є загальним "карт-бланшем" для невиконання договору – наслідки 

спалаху вірусу повинні аналізуватися на індивідуальній основі в контексті конкретного договору 

та відповідного чинного законодавства. Окрім договірних положень про форс-мажорні обставини, 

компанії, що зазнали їх впливу, повинні провести оцінку ситуації і підготуватися до вжиття 

необхідних заходів, а також переглянути положення про надання повідомлень та вирішення 

спорів за відповідним договором.  

Наслідки координації дій учасників ринку у зв’язку із COVID-19 з огляду на антимонопольне 

законодавство  

Надзвичайна ситуація із COVID-19 може підштовхувати суб’єктів господарювання та їх бізнес-

партнерів до координації своїх дій для зменшення негативних наслідків чи для продовження 

безперебійної роботи у зв’язку з тим, що їх партнери вже вживають таких заходів або через те, 

що вони не мають змоги у звичайному режимі продовжувати працювати чи постачати продукцію.  

Важливо мати на увазі, що навіть за наявної складної ситуації суб’єкти господарювання не мають 

права вдаватися до антиконкурентних узгоджених дій, заборонених Законом України "Про захист 

економічної конкуренції" № 2210-III від 11 січня 2001 року. Антимонопольний комітет України 

продовжує здійснювати моніторинг антиконкурентної поведінки, і в разі виявлення 

антиконкурентних узгоджених дій до суб’єкта господарювання можуть бути застосовані значні 

санкції.  

Законодавством України забороняється координація дій, якщо вона призводить до економічно 

необґрунтованого підвищення цін та/або дефіциту товарів. До заборонених узгоджених дій, 

зокрема, належать встановлення цін, поділ ринку, обмеження виробництва чи постачання на 

певні ринки, створення перешкод для доступу на ринок інших суб’єктів господарювання чи 

застосування різних умов до рівнозначних угод з різними контрагентами.  

У деяких випадках така координація може бути правомірною (наприклад у випадку розробки 

заходів безпеки та охорони здоров’я в рамках галузевої асоціації). Проте якщо координація може 

впливати на поведінку учасників ринку, цілком ймовірно, що вона матиме наслідки з огляду на 

антимонопольне законодавство. За теперішньої ситуації Антимонопольний комітет України 

насамперед стежить за роздрібним та фармацевтичним ринком. Будь-які підвищення цін на 

товари високого попиту, таких як медичні маски, антисептичні засоби для рук, товари загального 

санітарного призначення та продукти харчування, можуть бути предметом перевірки. 13 березня 

2020 року Прем’єр-міністр України дав доручення Антимонопольному комітету перевірити ціни на 

товари високого попиту у зв’язку зі спалахом інфекції.  

Вимоги щодо розкриття і повідомлення інформації у контексті COVID-19, проведення 

загальних зборів акціонерів 

За законодавством України про цінні папери емітенти акцій та облігацій повинні розкривати 

визначену інформацію у спосіб та у строк, передбачені законом. Зокрема, у рамках регулярної 

річної інформації емітенти повинні подавати річний звіт керівництва, що, зокрема, включає опис 
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ризиків та невизначеностей, з якими стикається емітент у своїй господарській діяльності. Хоча 

закон не передбачає, які саме ризики повинні розкриватися, у такому звіті варто вказати 

потенційні проблеми у діяльності емітента у зв’язку зі спалахом COVID-2019, зокрема інформацію 

про значні затримки поставок або надання послуг, масові скасування замовлень та перерви у 

роботі існуючих ринків.  

Свої наступні річні звіти емітенти повинні подати до 30 квітня 2020 року.  

Цього тижня Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оголосила, що 

розглядає можливість запровадження наступних заходів: 

▪ надання акціонерним товариствам (АТ) можливості провести річні загальні збори 

акціонерів (ЗЗА) дистанційно; 

▪ надання АТ можливості провести річні ЗЗА не до 30 квітня 2020 року, як встановлено 

законодавством, а до кінця року; 

▪ надання АТ можливості оприлюднити річну звітність не до 30 квітня 2020 року, як 

встановлено законодавством, а протягом 5 робочих днів після проведення ЗЗА, на яких 

буде затверджена така звітність; та 

▪ продовження повноважень членів наглядових рад до дати проведення ЗЗА, у разі 

завершення строку їх повноважень у 2020 році. 

Наразі НКЦПФР працює з Верховною Радою України щодо внесення вищезазначених змін до 

відповідного законодавства. 

У зв’язку зі спалахом COVID-2019 деякі компанії можуть зазнавати значного негативного впливу 

або щонайменше зазнавати змін, про які вони мають повідомляти кредиторам (наприклад банкам 

та держателям облігацій) відповідно до умов залученого фінансування. У зв’язку з цим, для 

компаній є надзвичайно важливим переглянути їх кредитні договори та проспекти облігацій, 

зокрема положення про надання повідомлень, згоди та припинення договорів.   

Певні аспекти законодавства про працю у ситуації із COVID-2019  

Як зазначено вище, у зв’язку із запровадженням загальнодержавного карантину місцеві органи 

виконавчої влади м. Києва встановили вимоги до всіх підприємств, установ, організацій, у тому 

числі тих, що не належать до державної власності чи комунальної власності м. Києва, 

(і) забезпечити регулярну дезінфекцію в місцях спільного користування працівників, 

(іі) забезпечити наскрізне провітрювання в приміщеннях та (ііі) забезпечити недопущення до 

роботи працівників з ознаками інфекційного захворювання. Очікується, що місцеві органи 

виконавчої влади у інших населених пунктах запровадять аналогічні вимоги.  

Окрім зазначеного, нижче наведено деякі важливі аспекти пандемії з огляду на українське 

законодавство про працю. Роботодавці повинні пам’ятати про те, що незважаючи на подальше 

загострення ситуації із COVID-2019, органи з питань охорони праці можуть застосовувати санкції 

у зв’язку з порушенням законодавства про працю по відношенню до працівників.  

Робота з дому. Загалом роботодавець не може вимагати від працівника працювати віддалено, 

якщо працівник не надав свою згоду на це. Між тим, відповідно до Закону № 530-IX на період 

запровадження карантину роботодавець може доручити працівникові виконувати роботу вдома. 

Така зміна умов праці не може тягнути за собою зменшення заробітної плати працівника.  
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Додаткова неоплачувана відпустка. За загальним правилом роботодавець може (проте не 

зобов’язаний) надати працівнику на його прохання додаткову неоплачувану відпустку, що не 

перевищує 15 календарних днів на рік. Однак у випадку карантину роботодавець повинен надати 

таку додаткову неоплачувану відпустку батькові/матері або опікуну дитини, яка не досягла 14 

років, на його/її вимогу на період карантину. Роботодавцеві не дозволяється примушувати 

працівників брати неоплачувану відпустку, в тому числі через карантин або щодо працівників, які 

відвідували країни з поширеним COVID-2019. 

Відповідно до Закону № 530-IX термін перебування у відпустці без збереження заробітної плати 

на період карантину не включається у загальний термін відпустки без збереження заробітної 

плати, тобто неоплачувана відпустка в період карантину може тривати більше 15 календарних 

днів. 

Зупинення роботи (простій). У разі запровадження простою (тобто зупинення роботи, що 

викликане відсутністю організаційних або технічних умов, необхідних для виконання роботи, 

невідворотною силою або іншими обставинами), роботодавець повинен продовжувати 

виплачувати не менше двох третин заробітної плати працівника.  

Медичний огляд. Роботодавець не має права вимагати від працівника проходити медичний огляд 

за винятком встановлених законодавством випадків, наприклад, медичних оглядів працівників, 

зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, а також 

щорічного обов'язкового медичного огляду осіб віком до 21 року. Додатково до цих підстав, 

Державна служба України з питань праці наразі рекомендує роботодавцям негайно направляти 

працівників на медичний огляд у разі виявлення перших ознак захворювання.  

Наявність на робочому місці. У даний час, якщо інше не узгоджено з роботодавцем, працівник 

повинен знаходитись на робочому місці відповідно до звичайного графіку. Роботодавець може 

звільнити працівника у випадку прогулу.  

Відсторонення працівника. Якщо роботодавець бажає відсторонити працівника від роботи через 

підозру наявності захворювання у працівника, це можна зробити або шляхом домовленості про 

дистанційну роботу або у разі тимчасової непрацездатності, засвідченої медичним закладом.  

Повідомлення органів влади. На даний момент за законодавством України про працю 

роботодавець загалом не зобов’язаний надавати будь-які повідомлення органам влади щодо 

випадків виявлення COVID-2019 або щодо працівників з високим ризиком захворювання, проте 

обов’язок щодо надання такого повідомлення може виникнути на інших підставах. Наприклад, 

навчальні заклади та торгові центри зобов’язані негайно ізолювати особу із ознаками COVID-19 

та повідомити про це органи охорони здоров’я. 

Обмеження подорожей. Роботодавець не може заборонити працівникам відвідувати країни 

високого ризику або взагалі подорожувати за кордон. З практичної точки зору, роботодавець може 

скасувати відрядження та застосовувати певні практичні рекомендації для обмеження ризику 

зараження.  

Податкові пільги щодо плати за землю, податку на нерухоме майно та єдиного соціального 

внеску 

17 березня 2020 року Верховна Рада України прийняла Закон № 533-IX, який набрав чинності 

18 березня 2020 року, який запроваджує надзвичайні заходи в податковій сфері. Зокрема, 

відповідно до Закону № 533-IX за період з 1 березня до 30 квітня 2020 року: 

▪ не нараховується та не сплачується плата за землю (земельний податок та орендна 

плата за земельні ділянки державної та комунальної власності) за земельні ділянки, які 
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знаходяться у власності або користуванні, у тому числі на умовах оренди, фізичних або 

юридичних осіб, та використовуються ними в господарській діяльності;  

▪ об’єкти нежитлової нерухомості, відмінні від земельних ділянок, які перебувають у 

власності фізичних або юридичних осіб, не є об’єктом оподаткування податком на 

нерухоме майно; та 

▪ звільняються від нарахування, обчислення та сплати єдиного соціального внеску фізичні 

особи-підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени 

фермерського господарства в частині сум, що підлягають сплаті такими особами за себе.  

Поводження з персональними даними під час проведення перевірок стану здоров’я 

Як зазначалося вище, у зв’язку із застосуванням в Україні карантинних заходів на 

загальнодержавному та місцевому рівнях певні заклади повинні запровадити процес перевірки 

стану здоров'я стосовно всіх відвідувачів, а роботодавці – стосовно працівників.  

Окрім цих обов'язкових правил, роботодавці та керівники закладів можуть бажати проводити 

додаткові перевірки своїх працівників та відвідувачів, запитуючи у них інформацію про їх 

медичний стан, особисті контакти чи нещодавні поїздки, щоб мати можливість виявити осіб, які 

можуть бути носіями COVID-2019. Такі методи скринінгу можуть включати проведення опитувань 

або вимірювання температури тіла, в тому числі з допомогою працівників рецепції чи охорони.  

Дані про стан здоров’я вважаються особливою категорією персональних даних відповідно до 

законодавства України про захист персональних даних. Обробка таких даних загалом 

заборонена за винятком випадків, встановлених законом. Разом з тим, Україна ще не 

запровадила режим захисту персональних даних, аналогічний до Генерального регламенту ЄС 

про захист персональних даних (GDPR).  

Відповідно до законодавства України про захист персональних даних, роботодавцям загалом 

дозволяється збір персональних даних про стан здоров'я працівників за умови дотримання 

загальних правил щодо мінімізації, необхідності, пропорційності та безпеки даних. Керівнику 

закладу (який не є роботодавцем щодо певної особи) рекомендовано брати згоду відвідувачів, 

якщо вони ідентифіковані або можуть бути ідентифіковані. Можливим рішенням для керівників 

закладів у певних випадках може бути також укладення договору із медичним закладом для 

огляду відвідувачів, оскільки медичні працівники мають значно ширші права на обробку даних 

щодо стану здоров'я.  

Пільги для позичальників за договорами про споживчий кредит 

Зміни, запроваджені Законом № 533-IX, передбачають певні пільги для споживача – сторони 

договору про споживчий кредит. Зокрема, в разі прострочення споживачем у період з 1 березня 

до 30 квітня 2020 року виконання зобов’язань за договором про споживчий кредит, такий споживач 

звільняється від відповідальності перед кредитодавцем за таке прострочення, в тому числі, від 

сплати неустойки, передбаченої умовами договору. Також забороняється збільшення процентів 

за користування кредитом з 1 березня до 31 травня 2020 року, за винятком застосування 

змінюваної процентної ставки. 
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Відшкодування вартості квитків та виплата додаткових компенсацій авіакомпаніями 

Авіакомпанії були серед перших компаній, що постраждали від спалаху COVID-19. Незалежно від 

країни реєстрації, під час здійснення рейсів до та з України на авіаперевізника розповсюджуються 

авіаційні правила України. 

Відповідно до українських авіаційних правил, авіакомпанія повинна відшкодувати повну вартість 

авіаквитка або запропонувати перебронювання рейсу у наступних випадках, пов’язаних з 

пандемією: 

▪ смерті або серйозної хвороби пасажира або його близьких родичів; 

▪ якщо авіакомпанія має підстави вважати, що пасажир може становити загрозу для інших 

пасажирів або для безпеки польоту і в результаті цього відмовляє такому пасажиру у 

посадці; 

▪ пасажир скасовує подорож через загрози, пов’язані з вірусом, і його квиток дозволяє 

відшкодування; та 

▪ авіаперевізник сам скасовує переліт. 

Окрім цього, якщо пасажира проінформовано про скасування рейсу менш, ніж за два тижні до 

відправлення рейсу, такий пасажир має право на отримання від авіакомпанії додаткового 

відшкодування у розмірі 250, 400 або 600 євро, залежно від тривалості перельоту. Якщо 

авіакомпанія скасовує переліт через дії уряду, наприклад у випадку обов’язкового скасування 

перельотів у певні пункти призначення, авіакомпанія може відмовитися від виплати вказаної 

додаткової компенсації, посилаючись на дію надзвичайних обставин.  

За більш детальною інформацією щодо цього інформаційного листа просимо звертатися до 

керуючого партнера Костянтина Лікарчука (Kostiantyn.Likarchuk@kinstellar.com), радника 

Андрія Нікіфорова (Andriy.Nikiforov@kinstellar.com), іншої вашої регулярної контактної особи у 

фірмі або безпосередньо до нашої робочої групи щодо COVID-19 в Києві за адресою: 

COVID.Kyiv@kinstellar.com.  

Ми продовжуємо слідкувати за розвитком подій і будемо раді надати вам додаткову інформацію. 

Для отримання найактуальнішої інформації щодо ситуації з COVID-19 у юрисдикціях, де 

Кінстеллар має присутність, будь ласка, відвідайте наш COVID-19 Resource Hub. 
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