
 

 

 

 

Вих.№01\103 від 28.02.2022 

Всім кого це стосується 

ПОВІДОМЛЕННЯ 

про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) 

 Як відомо, указом Президента України від 24.02.2022 року за №64/2022 на 

території України у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти 

України, введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком 

на 30 діб. 

Наведене обумовлює необхідність негайного застосування до наших 

договірних правовідносин положень Договору та чинного законодавства  про форс – 

мажорні обставини та їх наслідки, що безпосередньо впливають на виконання 

Договору.  

Так, форс-мажорними обставинами є надзвичайні та невідворотні обставини, 

що об’єктивно унеможливлюють виконання Сторонами зобов’язань, передбачених 

умовами договору, обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними 

актами, а саме: війна, у тому числі неоголошена, загроза війни, збройний конфлікт або 

серйозна загроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими 

атаками, блокадами, військовим ембарго, міжнародними санкціями, дії іноземного та 

внутрішнього ворога, загальна військова мобілізація, військові дії, проведення 

антитерористичних операцій, дії суспільного ворога, збурення, акти тероризму, 

диверсії, піратства, безлади, вторгнення, блокада, революція, заколот, повстання, 

масові заворушення, введення комендантської години, експропріація, примусове 

вилучення, захоплення підприємств, реквізиція, громадська демонстрація, блокада, 

страйк, аварія, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух, тривалі перерви в роботі 

транспорту, регламентовані умовами відповідних рішень та актами державних органів 

влади, ембарго, заборона (обмеження) експорту/імпорту тощо, будь-які інші дії третіх 

осіб, що прямо або побічно роблять неможливим або що обмежують повністю, або 

частково господарську діяльність Сторони, неспроможність Сторони, що виникла в 

результаті впливу будь-якої з наведених вище обставин. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Сторона, для якої склалась неможливість виконання зобов’язань зобов’язана в 

розумний, або інший, передбачений відповідним Договором  строк, письмово 

сповістити іншу Сторону та надати документи, видані уповноваженими державними 

органами, чи Торгово - промислової палати України (її територіальних відділень), що 

підтверджують настання вказаних обставин.  

Строк виконання зобов’язань за цим Договором автоматично продовжується на 

час дії обставин непереборної сили за умови своєчасного повідомлення відповідною 

Стороною про їх дію іншої Сторони.  

Враховуючи вищенаведене та,  долучаючи до даного Повідомлення Офіційний 

Лист Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р. за №2024/02.0-7.1,  

ІНФОРМУЄМО: 

1. Про факт настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) на 

усій території України з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення. 

2. Просимо взяти до уваги, що зазначені обставини є надзвичайними, 

невідворотними та об’єктивними обставинами для суб’єктів господарської 

діяльності та /або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим 

зобов’язанням/обов’язком, викання яких/-го настало згідно з умовами договору, 

контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних атів і виконання 

відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін внаслідок настання 

таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).  

3. У випадку пролонгації дії форс-мажорних обставин більше як на тридцять 

календарних днів, Товариство з обмеженою відповідальністю «Фукс Мастила 

Україна» вживатиме заходів щодо обумовлення порядку, підстав та умов 

подальшого виконання договірних зобов’язань.  

Водночас, Товариство з обмеженою відповідністю «Фукс Мастила Україна» продовжує  

вживати усіх необхідних заходів для реалізації взятих на себе згідно Договору зобов’язань з 

врахуванням умов воєнного стану та реалій сьогодення.  

 

Додатки: 

1. Офіційний Лист Торгово-промислової палати України від 28.02.2022 р. за 

№2024/02.0-7.1. 

З повагою,  

Генеральний директор  

ТОВ «Фукс Мастила Україна»      Юлія ЛУЖНА 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

28.02.2022 № 2024/02.0-7.1 На №  від  

 

Всім кого це стосується 

 

Торгово-промислова палата України (далі - ТПП України) на підставі 

 ст.ст. 14, 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»  

від 02.12.1997 № 671/97-ВР, Статуту ТПП України, цим засвідчує форс-

мажорні обставини (обставини непереборної сили): військову агресію 

Російської Федерації проти України, що стало підставою введення воєнного 

стану із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб, відповідно 

до Указу Президента України  від 24 лютого 2022 року №64/2022 «Про введення 

воєнного стану в Україні». 

Враховуючи це, ТПП України підтверджує, що зазначені обставини  

з 24 лютого 2022 року до їх офіційного закінчення, є надзвичайними, 

невідворотними та об’єктивними обставинами для суб'єктів господарської 

діяльності та/або фізичних осіб по договору, окремим податковим та/чи іншим 

зобов’язанням/обов’язком, виконання яких/-го настало згідно з умовами 

договору, контракту, угоди, законодавчих чи інших нормативних актів і 

виконання відповідно яких/-го стало неможливим у встановлений термін 

внаслідок настання таких форс-мажорних обставин (обставин непереборної 

сили). 

 

            З повагою, 

 Президент                                        Геннадій ЧИЖИКОВ 

Уповноважена особа: 
Нестеренко Алла 

+380(44) 586-40-61 

+380 (67) 2407939 
 


