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Справа j\} 910/14б73/15
Колегiя суддiв Вищого господарського суду Украiни у складi :
головуючогосуддi ХодакiвськоiI.П.,
суддrв
Фроловоi Г.М.,
Яценко О.В.,
розглянувшп
касацiйпу
Приватного акцiонерного товариства "БРВ КиiЪ"

па

скарry

постанову вiд 24.09.2015 КиiЪського апеляцiйного
господарського суду
Nq910/14673i15 господарського суду MicTa Киева
Приватного акцiонерного товариства "БРВ КиiЪ"
Торгово-промисловоi палати Украiни
зобов'язання вчинити дii

у справi
зд позовом
до
про
За участю представникiв сторiп:
Вiд позивача - Лiнчiцька I.Г. (лов. вiл 11.11.15)
Вiд вiдповiдача - Сryленнiков С.В. (дов. вiд 20.08.15)

Вiдповiдно до розпорядження Секретаря дрlтоi судовоi палати вiд 25.11.2015
справа сл}хаеться колегiею суддiв у складi: головJ,точий - Ходакiвська I.П.,
суддi - Фролова Г.М., Яценко О,В.

ВСТАЦОВИЛА:

Приватнеакцiонернетовариство звернулосьдогосподарського
суду MicTa Киева з позовом до Торгово-промисповоi папати УкраЪи про
зобов'язання вчицити дii, в якому просив суд визЕати пор)лпеним право

позивача на отримаяня сертифiкаry про засвiдчення форс-махорних обставин та
зобов'язати вiдповiдача видати позивачевi сертифiкат про засвiдчення форс-

мФкорних обставин згiдно договору користування земельною дiлянкою
Np70/37\4 ьiд27 ,02.2012 iз змiнами та доповненнями.
Рiшенням господарського суду Micтa Киева вiд 11.08.2015 (суддя Смирнова
Ю.М.) в задоволеннi позову вiдмовлено.
Постановою КиiЪського апеляцiйного господарського суду вiд ?A.09.Z01,5 у
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складi; Отрюха Б.В., Миха.rьськоi Ю.Б., Тищенко A.I. рiшення господарського
суду першоТ iнстпrцii залишено без змiн.
I]AT "БРВ КлiЪ" у касацiйнiй скарзi просить рiшення та постчrнову
попереднiх судових iнстанцiй скасlвати, прийняти нове рiшення, яким позов
задовольнити, а саме визнати пор},шеним право позивача на оц)имання
сертифiкаry про засвiдчення форс-мажорних обставин та зобов'язати
вiдповiдача видати позивачевi сертифiкат про засвiдчення форс-мажорних
обставин згiдно договору корист}ъirння земельною дiлянкою Л!l0i3714 вiд
27.02,2012 iз змiнаlvtи та доповненнями. Скарга мотивована неправиJъним
застос)ванням та пор),шенням судами норм чинного законодавства, зокрема,
положень Закону УкраЪи "Про торгово-промисловi палати в YKpaiHi", Закону
Украlни "Про тимчасовi заходи на перiод проведення антитерори сти ч н оТ
операчii".
Розглян}ъши матерiа.тtи спрzrви та касацiйноi скарги, проана..liз)лавши на
пiдставi встановпених фактичних обставин справи правильнiсть застосувzlння
судом норм матерiапьного та процесуального права, колегiя суддiв зазначас
насч,пне.
Господарськими судaми попереднiх iнстанцiй встановлено, що згiдно
договору корист}ъ:rння земельною дirинкою N910/3714 ьiд 27.02.2012 (в
редакцii договору про внесення змiн i доповнень вiд З0.01.2014) ПАТ "БРВ
Киiв" е корисryвачем земельноi дiлянки, яка знаходиться за адресою: вул.
Петровському районi м. ,Щонецька (цех з виробництва
меблiв).
09.02.20|5 позивач звернувся до Торгово-промисловоi па;lати Украiни iз
заявою про засвiдчення форс-махорних обставин (обставин непереборноi сили)
дrя суб'ектiв господарюванЕя за податковими зобов'язаннями для подання
змви про повернення надr.riру сплачених грошових зобов'язань.
В пlнктi б вказалоi заяви ",Нйменlъалня, розмiр та термiни настzlння
невиконаного податкового зобов'язання у зв'язку з настанням форс-мажорних
обставин" позивачем зазначено: "орендна плата за землю за перiол проведення
антитерористичноi операцii з 14.04.20141 розмiр: 189 600,47 грн.; TepMiH:
|4,04.20|4 - з|.\2.2014, .
Листом Ns 768/05-5.4 вiд 18.02.2015 Торгово-промисловою па-патою Украiни
було вiдмовлено у задоволеннi вказаноi за_ши з посиJftlнням на ст. б Закону
УкраiЪи "Про тимчасовi зzжоди на перiод проведення антитерористичноi
операчii" та зазначеЕо, що в сиJý,I д&rого закоIrу не вимaга€ться додаткове
отримання сертифiката про засвiдчення форс - мажорних обставин.
26,0Z,ZOL5 позивачем подано вiдповiдачу скарry на вiлмову у видачi
сертифiкату про засвiдчення форс-махорних обставин.
JIистом Nq1717/05-5,4 вiд 10.03.2015 Торгово-промисловою палатою УкраiЪи
у задоволеннi скарги позивача вiдмовлено. У наведеному лrстi вjдповiдач
за:}начив про правомiрнiсть вiдмови у видачi сертифiкату, оскiльки вказанi
позивачем обставини свiдчать про вiдсутнiсть необхiдностi засвiдчення форсмажорних обставин, так як звiльнення вiд сплати платежiв за .Щоговором оренди
землi прямо передбачено законодавчими нормами.

Петровського,
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Не погоджlточись iз довода.Ir.rи вiдповiдача, позивач звернувся до вiдповiдача
зi скаргою на вказаяi вище вiдмови у видачi сертифkатiв про засвiдчення форсмiDкорЕих обставин, в задоволеннi якоi вiдповiдачем було вiдмовлено листом
вiд 31.03.2015 Ns2429 l05 -5.4,
16.04.2015 позивач звернрся до вiдповiдача iз заявою про засвiдчення форсмажорних обставин (обставин непереборноi сил,l) лля сф'ектiв господарювання
за договiрними зобов'язаннями.
У п. 5 "Наймеryташя, обсяг та термiни яастання невиконаних зобов'язаlть за
зв'язку
настанням форс-мажорноi
договором/контрактом, }тодою
обставини/обставин" позивачем було визначено: ",Несплата податкових
зобов'язань по податку на землю починаочи з 01.01.2015".
Листом ],i!1783/05.0-5,4 вiд 2З.О4.201'5 Торгово_промисловою па;rатою
Украiни у задоволеннi вказаного звернення позивача було також вiдмовлено.
Позивач, ввакilючи, що вiдповiдач безпiдставно вiдмовив у видачi
сертифiкаry про засвiдчення форс-мажорних обставин за вказаними заJIвами,
звер}ryвся до господарського суду з даним позовом.
Вiдповiдно до ч. 3 ст. 14 Закону УкраiЪи ",Про торгово-промисловi палати в
УкраiЪi" Торгово-промислова палата Украiни засвiдчуе форс-махорнi
обставини (обставини непереборноi сили), а також торговельнi та портовi
звичаi, прийнятi в УкраiЪi, за зверненнями суб'ектiв господарськоi дiяльностi та
фiзичних осiб.
Статrею 14-1 Закону Украihи "Про торгово-промисловi палати в УкраiЪi"
визначено, що Торгово-промислова палата Украiни та 1TroBHoBaжeHi нею
регiонмьнi торгово-промисловi па.пати засвiдч}тоть форс-мажорнi обставини
(обставини непереборноi сили) та видають сертифiкат про TaKi обставини
протягом семи днiв з дня звернення суб'екта господарськоi дiяльностi за
собiвартiстю.
Порядок засвiдчення форс-махорних обставин (обстазин непереборноi си:ш)
встановлено Регламентом засвiдчення Торrово-промисловою палатою УкраiЪи
та регiона;rьними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин
(обставин непереборноi сили), затв. Рiшенням Президii ТI]П Украiни вiд

у

18.12.2014 за

з

М

44(5).
Згiдно з п. 6.3 Регламенту заява на засвiдчення форс-мажорних обставин
(обставин непереборноi сили) подасться за пйписом керiвника пiдприсмства.
органiзацii або, за його дору{енням, довiреною особою. В заявi вказуються
HMBHicTb за договором, контрактом, 1тодою та/або законом, нормативним iжтом

утлови ii
виконання, форс-мажорнi обставини (обставини непереборноТ сиJм), початок ik
виникнення i TepMiH дii, якi, на д,мку зацiкавленоI сторониJ }немож;Iивили
виконання цих зобов'язань. Окремо. у випадку наявностi. в заявi вка}уоться
договором (контрактом) або нормативним актом передбаченi обстазини, що
звiльн.шоть сторони вiд вiдповiдальностi, лерерахованi подii, якi сторони
погодиJмся ввzDкати (або нормативний акт встмовлюе) форс-мажорними, орган
краiЪи, що засвiдчуе/пiдтверджуе факт настаlня обставин форс-мажору: TepMiH
повiдомлення сторони про ix настаfiня, якi саме зобов'язання за договором

встilновлених зобов'язань, передбачений ними TepMiH, обсяги

ll
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(контрактом) Ее можуть бути виконанi внаслiдок настання форс-мажорних
обставин (обставин непереборноТ сили), з посиланням та наданням доказiв

таких обставин.

Вiдповiдно до п. 3.3 Регламенry, сертифiкат про форс-махорнi обставини
(обставини непереборноi сили) - докluент встаяовленоi ТПП УкраiЪи форми,
який засвiдчуе настання форс-мажорних обставин (обставин непереборпоi
сили), виданий ТПП УкраiЪи або регiональною торгово-промисловою палатою
згiдно з чинним законодавством, )моваl{и договору (контракry, 1тоди тощо) та

цим Регламентом.
Вiдповiдно до ч. 2 ст. 14-1 Закону УкраiЪи "Про торгово-промисловi палати в
YKpaiHi" форс-мФкорними обставина.лrи (обстазинаlvtи непереборноi сили) с
надзвичайнi та невiдворотнi обставини, що об'ективно унеможJIивлюють
виконання зобовИзань, передбачених },мовirми договору (контракry, 1тоди
тощо), обов'язкiв згiдно iз заководавrIими та iншими вормативними !lктами, а
саме: загроза вiйни, збройний конфлiкт або серйозна погроза такого конфлiкry,
вкпючаючи але не обмех}точись ворожими атаками, блокадами, вiйськовим
ембарго, дii iноземного ворога, загirпьна вiйськова мобiлiзацiя, вiйськовi дii,
оголошена та неоголошена вiйна, дii суспiльного ворога, збlрення, акти

тероризму, диверсiТ, пiратства" безлади, вторгнення, блокада, рево,тоцiя,
заколот, повстання, MacoBi заворушення, введення комендантськоi години,
експропрiацй, приl,ryсове вил)qення, захоплення пiлприсмств. реквiзичiя.

громадська демонстрацiя, блокада, стрйк, аварй, протиправнi дii TpeTix осiб,
пожежа, вибlж, трива.пi пеDерви в роботi транслорту, регламецтованi }ъцовами
вiдповiдrих рiшень та актами державних органiв впади, закриття морських
проток, ембарго, заборона (обмеження) експорту/iмпорry тощо, а тiжож
викликанi винятковими погодними умовами i стихiйним JIихом, а саме:
епiдемiя, сиrьний шторм, циклон, }рагаIr, торIrадо, буревiй, повiнь,
нtгромадження снiгу, ожеле.щ, град, заморозки, замерзанЕя моря, проток,
портiв. перевалiв, землетрус. блискавка. пожежа, пос),ха. просiлання iзср
грунry, iншi стихiйнi лиха тощо.
Пiдпунктом 3.3.1 п. 3.1 Регламенту визначено, що форс-малtорнi обставини
(обставини непереборноi сипи) (Force MajeuTe) - че налзвичайнi та невiдворотнi
обставини, якi об'ективно впливzlють на виконання зобов'язань, передбачених
умовzrми договору (контракту, 1тоди тощо), обовЧзкiв за законодавчими i
iншими нормативними актами, дiю яких неможJIиво було перелбачити та дiя
яких }.неможJIивJIюе ix виконання протягом певного перiолу часу.
Згiдно з п. б.2 Регламенry форс-мажорнi обставини (обставини непереборноi
сили) засвiл.rуоться за заJIвою зацiкавленоi особи по кожному окремому
також по податкових та iнших
договору, контракту, 1тодi тощо,
зобов'язанняrобов'язках, виконання яких настало згiдно з законодавчим чи
iншим нормативним актом або може настати найближчим часом i виконання
яких стало неможливим через HZUIBHicTb зазначених обс гавин.
Вiдповiдно до п. 6.4 Регламенry до заJIви про засвiдчення форс-мажорних
обставин (обставин яепереборноТ сили) мають додаватись, зокрема, данi
заявника про невиконаяi зобов'язання за договором, контрактом, }тодою тощо

а
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або вiдповiдпо до акта органiв державноi влади, якi неможливо виконати через
настання форс-мажорних обставин (обставин непереборноi сили).
Як встановлено судами попереднiх iнстанцiй, позивачем подаваJIись зыIви
вiд 09.02.2015 та вiд 16.04,2015 до Торгово-промисловоi па,,rати УкраiЪи з
метою отрим:lння сертифiкаry про форс-махорнi обстазини щодо неможливостi
виконання податкових зобов'язань по податку на землю за користування
земельною дiлянкою, розташованою за адресою: вул. Петровського, 27Z "к" в
Петровському рйонi м. [онецька.
Однак, вйповiдно до ст. б Закону УкраiЪи "Про тимчасовi заход-r на перiод
проведення антитерористичноi операцii" пiд час проведення антитерористичшоi
операцii звiльнено суб'ектiв господарювання, якi здiйснюють дiяльнiсть на
територii проведення аlтитерористичноi операцii, вiд сплати за користрання
земеьними дiлянками державноi та KoMlъa..rbHoi власностi.
Таким чином, позивач звiльнений вiд плати за користрання вiдповiдною
земельною дiлянкою в силу закону, а саме, ст. б Закону УкраiЪи "Про тимчасовi
заход.l на перiод проведення антитерористичноi операцiТ", яка с нормою прямоТ
дiТ та не передбачае отримаfiня сертифiкаry про засвiдчення форс - мажорних
обставин_
Враховlпочи, що сертифiкат Торгово-промисловоi палати УкраiЪи засвiдчуе

iснlъання форс-махорних обставин, якими
Украiни "Про торгово-промисловi па.rати

в розрлiннi ст.ст.

в

14-1 Закону

УкраiЪi", п.п. 3.1, 6.2,

б.4
Регламенry е обставини, що унеможливлюють виконання певного зобов'язання,
а в силу ст. б Закону Украiни ,,Про тимчасовi з:жоди на перiод проведення
антитерористичноi операцii" у позивача зобов'язання зi сплати за корист}ъання
земельною дiлянкою вiдсутнс, суди обгрунтоваяо за:}начили про вiдсlтнiсть
пiдстав для видачi сертифiкаry про засвiдчення форс-мажорних обставин в
даному випадку.
KpiM того, судами попереднiх iнсталцiй взято до }ваги, що позивач зверн}tsся
до суду з позовом про зобов'язапня вiдтrовiдача вчинити дii а саме визнати

порушеним його право Еа отримання сертифiкаry про засвiдчення форс-

малtорних обставин та зобов'язати вiдповiдача видати позивачевi сертифiкат про
засвiдчення форс-малсорних обставин згiдно договору корист).ваIrня земельною
дiпянкою Ns10/37\4 вiд27 .02.2072 iз змiнами та доповнеЕнями.
При цьому, вiдповiдно до ст. 1 Закону УкраiЪи "Про торгово-промисловi
паJIати в YKpaiHi" торгово-промислова палата € недержавною неприбутковою
сzrмовряд{ою органiзацiсю, яка об'сднуе юридичних осiб, якi cTBopeHi
cTBopeHi i дiють
вiдповiдно до закоrrодавства Украiни, та громадян Украiни, зареестрованих як
пiдприемцi, та 'rx об'еднання.
Висновок ТПП не е актом державного органу, такий висновок лише одним iз
видiв доказiв. який не мас наперед визначеноi сили,
Таким чином, суди правомiрно зазначили, що просячи суд зобов'язати ТПГI
видати сертифiкат про засвiдчення форс-мажорних обставин, позивач фактично
просить пiдмiнити зазначеЕий орган, що € неприпустимим, оскiльки вирiшення
цього питzlння не вiдноситься ло компетенuii сулу.
З огляду на викладене, суди правомiрно дiйшли висновлry про вiдмову в
ll
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Враховуючи вищенаведене, постанова апеляцiйноi iнстанцiТ, якою залишено
без змiн рiшення господарського суду першоi iнстанцii, вiдповiдае нормам
чинного законодавства i мас буги залишена без змiн.
Керlrоч,rсь, ст.ст. 7|7-5, |71-7,111-9, 111-11 Господарського процесуапьного
кодексу УкраiЪи, колегiя суддiв Вищого господарського суду УкраiЪи

ПоСТАtIоВИЛА:
Касацiйну скаргу Приватного акцiонерного товариства "БРВ КиiЪ" заIишити
без задоволення.

Постанову ьiд 24.09.2015 КиiЪського апеляцiйного господарського суду у

справi Nо910/14б7З/15 господарського суду MicTa Киева залишити без змiн.

Головуючпй суддя

I. Ходакiвська

Суддi

Г. Фролова
О. Яцеrrко
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