Від 05.12.2018 р.
Регіональні та міжнародні заходи
Чи можна вважати введення воєнного стану в Україні форс-мажорними
обставинами (обставинами непереборної сили)?
Протягом останніх днів з моменту оголошення Указу Президента України
«Про введення воєнного стану в Україні», до Сумської ТПП надходять
звернення щодо можливості загального засвідчення форс-мажорних
обставин (обставин непереборної сили), у зв’язку з цією ситуацією.
Засвідчення форс-мажорних обставин є однією з функцій, передбачених Законом
України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 року №671.
Відповідно до законодавства України, засвідчення форс-мажорних обставин
(обставин непереборної сили) на підставі загальних ситуацій та/або
введених/діючих режимів не передбачається. Одночасно для засвідчення обставин
непереборної сили, які можуть виникнути в конкретному випадку, необхідна
наявність низки передумов.
Так, згідно зі ст.14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні»,
визначено поняття таких обставин: «Форс-мажорними обставинами (обставинами
непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно
унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору
(контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими
нормативними актами, а саме: загроза війни, збройний конфлікт або серйозна
погроза такого конфлікту, включаючи але не обмежуючись ворожими атаками,
блокадами, військовим ембарго, дії іноземного ворога, загальна військова
мобілізація, військові дії, оголошена та неоголошена війна, 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, закриття морських проток, ембарго, заборона (обмеження)
експорту/імпорту тощо, а також викликані винятковими погодними умовами і
стихійним лихом, а саме: епідемія, сильний шторм, циклон, ураган, торнадо,
буревій, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, град, заморозки, замерзання моря,
проток, портів, перевалів, землетрус, блискавка, пожежа, посуха, просідання і
зсув ґрунту, інші стихійні лиха тощо».
Підставою для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної
сили) є наявність однієї або більше обставин, зазначених вище, а також
визначених сторонами за договором, контрактом, угодою, типовим договором,
законодавчими, відомчими та/чи іншими нормативними актами, які вплинули на
зобов'язання таким чином, що унеможливили його виконання у передбачений
термін.
Надані заявником документи для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин

непереборної сили) мають свідчити про:
- надзвичайність таких обставин;
- непередбачуваність обставин;
- невідворотність;
- причинно-наслідковий зв’язок між обставиною/подією і неможливістю
виконання заявником своїх конкретних зобов’язань.
Відповідно до Регламенту Сумської торгово-промислової палати, форс-мажорні
обставини (обставини непереборної сили) засвідчуються за зверненням суб'єктів
господарської діяльності та/або фізичних осіб по кожному окремому 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 через
наявність таких обставин.
Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за
встановленою формою подається за підписом керівника підприємства, організації
та з відбитком печатки підприємства, або за його дорученням – довіреною
особою. Заява фізичної особи подається за її підписом особисто або за її
дорученням – довіреною особою. До кожної заяви додається окремий комплект
документів.
У заяві, зокрема, зазначається, які саме зобов’язання за договором, контрактом,
угодою та/або законом, нормативним актом не можуть бути виконані у
встановлений термін внаслідок настання форс-мажорних обставин (обставин
непереборної сили); конкретні форс-мажорні обставини (обставини непереборної
сили), на які посилається заявник з посиланням і наданням доказів таких
обставин; початок їх виникнення і термін дії, та інші належні відомості.
Більш детальну інформацію можливо отримати за телефоном (0542) 77 07 67
Не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної
сили) у будь-якому випадку: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання
офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти,
недодержання/порушення своїх обов'язків контрагентом боржника, відсутність на
ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника
необхідних коштів тощо.
11 грудня в Торгово-промисловій палаті України відбудеться конференцiя
«Нова індустрiалізацiя: спiльні дiї Уряду та бiзнесу» за участю Прем'єрмiнiстра України
Під час заходу будугь обговоренi найактуальнiші для бізнесу питання, а саме: як
провести успiшну iндустріалiзацiю України в умовах дефіциту фiнансування; як
захистити права та iнтереси бiзнесу.
Пропонуємо взяти участь у конференцiї (проект програми додається).
Реєстрацiя учасникiв відбудеться на сайті Торгово-промислової палати України
або за електронного адресою: gov-zеd@uссi.org.ua
За детальною інформацiєю щодо умов участі у зазначеному заходi звертайтесь до
Торгово-промислової палати України за телефоном: (044)584-28-19 або за
електронною адресою: рdv-zеd@uссi.org.ua, bеа-zеd@uссi.org.ua, gоvzеd@uссi.org.ua. Контактнi особи: П'ятницький Д.B., Барсук O.A., Гордина О.В.
У разi прийняття рішення щодо участі в зазначенiй конференцiї просимо
повiдомити про це Сумську ТПП.

22-24 січня 2019 р. у м. Будапешті (Угорщина) відбудеться ХХXVII
Міжнародна сільськогосподарська виставка «AGRO+MASHEXPO 2019»
Організатор заходу – Закарпатська торгово-промислова палата.
Основні тематичні напрями виставки:
- сільськогосподарські машини, обладнання в асортименті;
- сільськогосподарські споруди;
- сільськогосподарські послуги;
- рослинництво;
- тваринництво, засоби для годування та догляду;
- добрива та засоби захисту рослин.
Виставка «AGRO+MASHEXPO» проводиться щорічно і є найбільшою
сільськогосподарською виставкою в Угорщині.
Під час проведення заходу буде представлена можливість встановлення ділових
контактів з іноземними підприємствами-виробниками продукції та торгуючими
організаціями.
УМОВИ УЧАСТІ:
Вартість участі - 7950 грн. (в т.ч. ПДВ), що включає: переїзд автобусом Ужгород
– Будапешт – Ужгород, проживання в готелі (дві ночі у двомісному номері),
послуги перекладача, вхідні квитки на виставку, організаційні видатки.
У разі зацікавленості, просимо надіслати на нашу адресу заповнену заявку.
Контактні тел.: (0312) 66-94-62, факс 66-94-74, exib@tpp.uzhgorod.ua
22-25 сiчня 2019 року у м. Шираз (Iсламська Республiка Iран) вiдбудеться 21-а
Мiжнародна харчова виставка (21 st International Exhibition of Food 2019)
Органiзатором зазначеного виставкового заходу виступає iранська компанiя
«Barsaz Rooydad Pars Co.».
Виставка присвячена продуктам харчування, їх обробцi, приготуванню та
упаковцi, а також сумiжним сферам промисловостi.
Контакти органiзатора: м. Тегеран, вул. Сомає, буд, 16; телефон: +9821 40882012(5); факс: +9821 88301 806; e-mail: info@ifoodexDO.com: веб-сайт:
http://shiraz.ifoodexpo.com/en/.
За детальною інформацією звертайтеся до Сумської ТПП за тел.:
(0542) 77-07-67 та на ел. скриньку: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua
Комерційні та інвестиційні запити, пропозиції, тендери
Китайська компанія Shanghai Liangxin Electrical Co., Ltd. (Nader) (良信

器)

шукає надійних партнерів-дистриб’юторів та покупців своєї висококласної
низьковольтної апаратури в Україні.
Компанія Nader – лідер з виробництва висококласної низьковольтної
апаратури. Вона виготовляє автоматичні вимикачі в
литому корпусі, автоматичні перемикачі, повітряні автоматичні
перемикачі, гідравлічні електромагнітні перемикачі.

Алжирське пiдприємство «ОUЕD RIGН АВАR SАRL» запрошує до співпраці
Підприємство прагне встановити контакти з українськими виробниками обладнання
для бурiння свердловин.
Послуги
Послуги Центру підтримки експорту
Послуги по штриховому кодуванню

Послуги у сфері захисту прав інтелектуальної власності

Цінові дослідження

Послуги у сфері державних закупівель

Оренда конференц-залів та мультимедійного обладнання

Послуги юридичного характеру

Візова підтримка

Послуги з письмового перекладу з/на іноземну мову

Рекламна та PR-підтримка бізнесу

Послуги із розміщення друкованих матеріалів інформаційного змісту у журналі-віснику Сумської
ТПП «Ділові новини»

Додаткова інформація за тел. (0542) 770-767, 770-739
е-mail: ves2@cci.sumy.ua, ves@cci.sumy.ua
З повагою, Сумська ТПП

