
 
 

ДОВІДКА  
щодо визначення карантину як форс-мажорної обставини 

I. ВИХІДНІ ДАНІ: 

➢ 12.03.2020р. постановою КМУ №211 на усій території України введено карантин («Карантин»). 

➢ 17.03.2020р. прийнято ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на 
запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» № 3219 («Закон № 3219»). 

Вказаним законом доповнено перелік форс-мажорних обставин фразою «карантин, встановлений 
Кабінетом Міністрів України». 

 

II. АНАЛІЗ: 

1. Карантин є підставою для встановлення форс-мажорних обставин.  

Зміни, запроваджені Законом № 3219, відносять Карантин до обставин, які можуть бути визнані форс-
мажорними (ст. 141 ЗУ  «Про торгово-промислові палати в Україні»).  

2. Запровадження Карантину автоматично не звільняє контрагентів від відповідальності за 
порушення зобов'язань. 

Положення Закону № 3219 не змінюють порядок підтвердження настання форс-мажорних обставин. 
Наявність форс-мажорних обставин має бути підтвердженою у загальному порядку шляхом отримання 
відповідного сертифікату Торгово-промислової палати України або регіональної торгово-промислової 
палати («ТПП») відповідно до ст. 141 ЗУ  «Про торгово-промислові палати в Україні». 

!Варто враховувати, що обов'язковою умовою для засвідчення ТПП наявності форс-мажорних 
обставин є існування причинно-наслідкового зв'язку між форс-мажорною обставиною/подією і 
неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов'язань за договором (п. 6.9 Регламенту 
засвідчення Торгово-промисловою палатою України (ТПП України) форс-мажорних обставин (обставин 
непереборної сили, затв. рішенням Президії ТПП України від 18.12.2014р.). 

3. Належним доказом існування форс-мажору є сертифікат ТПП. 

Відповідно до існуючої судової практики, єдиним належним документом, який підтверджує виникнення 
форс-мажору, є висновок ТПП (даний висновок сформовано у постановах Вищого господарського суду 
України від 31.03.2015р. № 916/3160/14, від 27.01.2015р. № 904/6463/14, від 12.07.2016р. № 
910/28476/15). 

4. Форс-мажор не звільняє від виконання основних зобов'язань.  

Відповідно до закону, наявність форс-мажорних обставин є виключно підставою для звільнення 
контрагента від заходів відповідальності (штрафів, пені, підвищених процентів) за порушення взятих на 
себе зобов'язань (ст. 617 ЦКУ, ст. 218 ГКУ). 

У той же час, форс-мажор не звільняє контрагента від виконання зобов'язань, встановлених договором. 
Навіть за наявності форс-мажорних обставин від контрагента можливо вимагати належного виконання 
зобов'язань (погашення позики та процентів, сплати орендної плати і т.д.), як у добровільному, так і у 
примусовому порядку.  

 



 
 

III. РЕКОМЕНДАЦІЇ: 

1. Провести аналіз діючих договорів з контрагентами в розрізі: 

- переліку форс-мажорних обставин, закріплених у конкретному договорі; 

- передбаченого договором порядку та строків підтвердження форс-мажорних обставин; 

- закріплення у договорі порядку та строків повідомлення сторони договору про неможливість 
виконання зобов'язань у зв'язку з настанням форс-мажорних обставин. 

2. Відслідковувати подальші зміни законодавства, пов'язані із запровадженням Карантину. 

Законом № 3219, окрім іншого, доручено КМУ у дводенний строк з дня набрання ним чинності  
забезпечити прийняття нормативно-правових актів та подання на розгляд ВРУ законопроектів, 
необхідних для врегулювання суспільних відносин, пов’язаних із встановленням карантину, у тому числі 
щодо: призупинення обов'язку виконання основного зобов’язання, виконання якого забезпечене іпотекою, 
та недопущення звернення стягнення на предмет іпотеки на період встановлення карантину або 
обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19). 

Тобто, у найближчий час варто очікувати прийняття ВРУ нових законодавчих актів, зокрема, з питань 
відстрочення виконання зобов'язань боржниками за зобов'язаннями, забезпеченими іпотекою. 

Примітка: Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України 
щодо підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)» звільнено боржників за споживчими кредитами від 
відповідальності за прострочення зобов'язань, що відбулись у період з 01.03.2020р. по 30.04.2020р. 

Тобто, боржники за споживчими кредитами, як і раніше, зобов'язані здійснювати погашення таких кредитів. 
Однак, у разі прострочення ними погашення кредиту у період з 01.03.2020р. по 30.04.2020р., до таких 
боржників в силу закону не можуть бути застосовані заходи відповідальності (штраф, пеня, підвищені 
проценти та ін. заходи, передбачені договором). 

 

 

 

 


