
 

 

 

 
 

 

 

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 
 



 

 

 

28/02/2022 № 2024/02.0-7.1 На №  від  

 

To whom it may concern 

 

The Ukrainian Chamber of Commerce and Industry (hereinafter - CCI of 

Ukraine) on the basis of Art.  14, 14’ of the Law of Ukraine "On Chambers of 

Commerce and Industry of Ukraine" of 02.12.1997 № 671/97-VR, the Statute of the 

CCI of Ukraine, 

  evidenced force majeure circumstances (force majeure): military aggression of the 

Russian Federation against Ukraine, which led to the imposition of martial law from 

05:30 on February 24, 2022 for 30 days, according to the Decree of the President of 

Ukraine of February 24, 2022 №  64/2022 "On the imposition of martial law in 

Ukraine". 

 Considering the above-mentioned, the CCI of Ukraine confirms that these 

circumstances from February 24, 2022 until their official ending, are extraordinary, 

unavoidable and objective circumstances for business entities and / or individuals 

under the contract, separate tax and / or other obligations the fulfillment of which 

occurred in accordance with the terms of the contract, agreement, legislative or other 

regulations and the fulfillment of which became impossible in the set deadline due to 

the occurrence of such force majeure circumstances (force majeure). 

Contact person Alla Nesterenko +380(44) 586-40-61, +380 (67) 2407939. 

 

 Sincerely, 

 

 Gennadiy  Chyzhykov  

  President    

 

 

 

 

 




