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Шановні учасники конференції! 
Пані та панове! 

 
Перш за все, дозвольте мені від імені 

Верховної Ради України, а також  Комітету з 
питань аграрної політики та земельних 
відносин  привітати учасників конференції та 
побажати всім учасникам сьогоднішнього 
зібрання творчої наснаги. 

Також хочу висловити подяку  
організаторам міжнародної конференції – 
Інституту розвитку аграрних ринків, та 
вдячність нашим коллегам – Міністерству 
аграрної політики та продовольства України, 
Агентству США з міжнародного розвитку та 
компаніям Сингента, БАСФ і Сантрейд 
(Бунге) за підтримку в її  проведенні. 

Хочу особливо підкреслити, що 
питання, якому присвячена конференція, є 
одним з найбільш пріоритетних  для 
вітчизняних сільськогосподарських 
виробників, адже сьогодні, особливо середні 

та дрібні товаровиробники практично не мають доступу до кредитних ресурсів комерційних 
банків.  

До цього варто зазначити, що заходи державної бюджетної підтримки, в тому числі і 
державна програма  часткового відшкодування ставок за кредити комерційних банків, не 
вирішують у повній мірі проблеми фінансового забезпечення агропромислового комплексу 
України.  

За різних причин у вітчизняному аграрному секторі  з часу існування України, як 
незалежної держави, так і не були системно вирішені  проблеми  кредитного забезпечення 
галузі, що є одним з головних чинників уповільненого розвитку  сільського господарства 
України. 

Разом з тим, з року в рік потреби вітчизняного  аграрного сектора  у фінансових 
ресурсах стрімко зростають, адже саме нині  ми повинні вирішувати одночасно питання  
техніко-технологічного оновлення  галузі, забезпечення стабільного нарощування 
сільськогосподарського виробництва та зміцнення його експортного потенціалу.  

Слід підкреслити, що для України, через особливості її аграрного сектора, 
першочерговим в цьому плані є запровадження ефективної системи фінансування саме  
зернового сектора сільськогосподарського виробництва.  

Суто довідково зазначу, що лише на проведення весняних та осінніх польових робіт  
потреби галузі в коштах сягають, щонайменше, до 75 млрд. грн.   

Звичайно, що, перш за все, вирішення питання фінансування галузі знаходиться в 
площині нормативно-  законодавчого забезпечення.  

Тому для України є особливо актуальним вивчення зарубіжного досвіду кредитування 
виробників аграрної продукції, зокрема системи кредитування під заставу майбутнього 
врожаю, який   успішно   функціонує у Бразилії.  Я маю на увазі застосування фінансового 
інструменту у вигляді розписок, які представляють собою зобов’язання  щодо постачання 
сільськогосподарської продукції або здійснення оплати після реалізації своєї 
сільськогосподарської продукції у майбутньому взамін на отримання ресурсів для ведення 
сільськогосподарської діяльності. 

Саме тому, мною та моїм колегою, народним депутатом України Григорієм 
Калетником підготовлено проект Закону України «Про аграрні розписки», яким 
пропонується запровадити аграрні розписки як новий спосіб кредитування 
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сільськогосподарських товаровиробників, у першу чергу дрібних та середніх, які не мають 
достатньо ліквідного майна, крім прав на майбутній врожай та молодняк 
сільськогосподарських тварин, під їх заставу. Прийняття цього проекту, на думку суб‘єктів 
права законодавчої ініціативи, надасть можливість зазначеним товаровиробникам залучати 
матеріально-технічні та фінансові ресурси під заставу майбутнього врожаю. 

На моє глибоке переконання прийняття цього закону Верховною Радою України буде 
першим кроком на шляху становлення надійної системи комерційного фінансового 
забезпечення агропромислового сектора України. 

За нашими оцінками, вже в перший рік впровадження аграрних розписок можна 
очікувати надходження в галузь  до 3 млрд. грн. додаткових  кредитних  ресурсів. 

В перспективі аграрні розписки дозволять охопити близько 30% коштів від  
постачальників  матеріально-технічних ресурсів, трейдерів, переробних підприємств, а  
також близько 5% коштів банківських структур. Тобто, можна розраховувати на те, що 
введення в обіг аграрних розписок, дозволить поступово наблизитись до фінансових ресурсів 
обсягом 45-50 млрд. грн. щорічно,  які можуть бути залучені аграрними підприємствами за 
допомогою цього механізму.  

Законодавчо підсилює зазначений  законопроект інший проект Закону України “Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України”  (щодо Гарантійного фонду виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно), яким пропонується створити 
Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно, що, в свою 
чергу, зробить використання складських документів на зерно привабливим інструментом для 
кредиторів та дозволить завершити створення цілісної та ефективно працюючої системи 
складських документів на зерно як механізму кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників. 

На завершення виступу хочу висловити впевненість, що широкий спектр питань, 
поставлених сьогодні для обговорення на конференції, буде максимально сприяти 
впровадженню в Україні якісно нових механізмів  кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників, що стане надійною  запорукою подальшого зростання аграрного 
виробництва в Україні.  
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ: 
«Перспективи впровадження в Україні системи кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю та 
заставу врожаю, що знаходиться на зберіганні. Міжнародний досвід» 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  
 

Дата проведення:   07 листопада 2012 року  
Місце проведення: Комітет Верховної Ради України, м. Київ, вул. Грушевського, 18/2,                    
2 поверх, зал 12. 

 

13.30-14.30 Реєстрація учасників 
14.30-14.40 Відкриття Конференції  

Терещук Сергій Миколайович,  
Народний депутат України, заступник голови Комітету з питань аграрної  

       політики та земельних відносин Верховної Ради України 
14.40-15.00 Привітання учасників Конференції 

Кузьменко Леся Петрівна      
Старший банкір Європейського банку реконструкції та розвитку  
Герт Ян де Руитер 
Голова підрозділу фінансових бізнес партнерів, компанія Сингента  
Клименко Володимир Георгійович  
Президент Української зернової асоціації  

15.00-15.15 Аграрні розписки (CPR) – досягнення та недоліки. Досвід Бразилії 
Девід Теліо, 
Менеджер з торгового кредитування та товарообміну   
компанія Сингента, Бразилія 

15.15-15.30 Аграрні розписки (CPR) як інструмент, що удосконалює фінансування у 
сільському господарстві 

Александре Куросакі, 
Менеджер з управління ризиками, компанія БАСФ           

15.30-15.45 Система кредитування під заставу майбутнього врожаю в Україні 
(аграрні розписки)  

Кузьменков Олексій Олександрович, 
Начальник відділу інвестицій та інфраструктури аграрного ринку   
Департаменту економічного розвитку і аграрного ринку МінАПіП   

15.45-16.00 Система стягнень, страхування та реєстрація аграрних розписок 
Клюца Сергій Олександрович, 
Член міжвідомчої робочої групи з питань розробки законопроекту щодо 
удосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників 

16.00-16.15 Система  кредитування під заставу врожаю, що знаходиться на зберіганні 
(щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими 
документами на зерно)  

Рабенко Сергій Львович,  
Член міжвідомчої робочої групи з питань розробки законопроекту щодо 
удосконалення механізму фінансово-кредитного забезпечення 
сільськогосподарських товаровиробників 

16.15-16.30 Інтеграція систем кредитування складських документів на зерно та 
сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього 
врожаю та заставу врожаю, що знаходиться на зберіганні в Україні 

Андрієвський Віктор Євгенович, 
Директор Інституту Розвитку Аграрних ринків 

16.30-17.00 Запитання, обговорення 
17.00-17.10 Закриття Конференції 
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INTERNATIONAL CONFERENCE: 
“Implementation prospects on crediting system for agricultural producers in 

Ukraine for secured future crop yield and crop yield that is deposited. 
International experience". 

 
AGENDA 

 

Date: November 7, 2012  
Place: Verkhovna Rada of Ukraine Committee, Kyiv, 18/2 Grushevskogo str., 2nd floor,  
           conference room number 12. 

 
13.30-14.30 Registration 
14.30-14.40 Conference Opening 

 Terschuk Sergiy Mykolayovych,  
 People’s Deputy of Ukraine, Deputy Chairman of the Committee  
           on Agrarian Policy and Land Relations of the Parliament of Ukraine 

14.40-15.00 Welcome speech 
            Kuzmenko Lesya Petrivna  
            Senior Banker, EBRD 
            Gert-Jan De-Ruiter 
            Head of Finance Services EAME, Syngenta  
            Klymenko Volodymyr Georgiyovych 
            President, Ukrainian Grain Association 

15.00-15.15 Agricultural Receipts (CPR) - achievements and shortcomings. Experience 
in Brazil 
            David Telio, 
            Credit & Collection National Manager, Syngenta, Brazil  

15.15-15.30 Agricultural Receipts (CPR) - a tool that improves financing in agriculture 
            Aleksander Kurosaky, 
            Risk Management Manager, BASF  

15.30-15.45 Ukrainian system of financing against future crop collateral (agricultural 
receipts) 
             Kuzmenkov Oleksiy Oleksandrovych, 
             Head of investment and agricultural market infrastructure 
             Department of Economic Development and Agricultural Market  
             MinAPiP 

15.45-16.00 Proposed system of penalties, insurance and registration of agricultural 
receipts 
              Klyutsa Sergiy Oleksandrovych 

Member of Interagency Working Group on pre-harvest legislation 
development 

16.00-16.15 Ukrainian system of financing against commodities in storage (Guarantee 
Fund to ensure performance against grain receipts) 
              Rabenko Sergiy Lvovych, 

Member of Interagency Working Group on pre-harvest legislation 
development 

16.15-16.30 An integrated system of financing using both future crop collateral and 
stored commodities  
             Andrievsky Victor Yevgeniyovych, 
   Director of the Institute of Agrarian Markets Development 

16.30-17.00 Q&A session 
17.00-17.10 Conference Closing 
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Бразильський досвід щодо запровадження CPR 
 
В аграрному секторі Бразилії виробляється понад 33% валового внутрішнього 

продукту. Аграрний сектор традиційно займає провідну роль в економіці цієї країни і в 
ньому зосереджено більше 40% працездатного населення, що більше ніж у промисловості.    

 
Звичайно, багато що пояснюється кліматом, але далеко не все. Можна навести, як 

приклад, чимало країн, де такий самий сприятливий клімат і родючі землі, але вони 
неефективно використовують свої ресурси. Багато в чому успіхи Бразилії полягають у 
результаті залучення інвестицій, а також належного (за чіткими правилами) фінансування 
аграрного сектору. 

 
Бразилія у 80 та 90 роки минулого століття пережила декілька фінансових криз. 

Питома вага сільського господарства у валовому виробництві знижувалася до середини 90-х 
років. Державне фінансування сільського господарства складало близько 80% від потреб, 
тоді як через постійне зростання вартості матеріально-технічних ресурсів, збільшувались 
витрати на виробництво і, відповідно, зростали витрати з державного бюджету. У той же час, 
незважаючи на постійне збільшення фінансування сільгоспвиробників з бюджету країни, 
урожайність не підвищувалася. Щорічні потреби сільського господарства Бразилії у 
фінансових коштах складають близько 149 млрд. долл. США., 40% з яких забезпечує 
Національна система кредитування аграрного сектору (SNCR).  

 
Недоступність фінансових кредитних ресурсів (відсутність у сільській місцевості 

банківських структур, високі ставки, а також відсутність альтернативних джерел 
фінансування) негативно позначилася на сільськогосподарській діяльності. Тоді 
сільськогосподарські підприємства разом з Урядом Бразилії прийшли згоди щодо  
запровадження нового фінансового інструменту, ініціатором якого став Банк Бразилії. Суть 
ідеї полягала в тому, щоб створити кредит, який здатний замінити терміновий контракт, який 
використовувався торговим компаніями, на авансові покупки товару.  

 
Після прийняття відповідного законопроекту 1994 році був створений механізм 

фінансування, що представляв собою спробу влади віднайти альтернативні джерела для 
забезпечення ресурсами сільськогосподарського виробництва. Фінансовий інструмент у 
вигляді розписок-договору CPR (Сedula de Produto Rural), які представляють собою обіцянку 
постачати сільськогосподарську продукцію у майбутньому взамін отримання ресурсів 
(фінансових чи товарних) вже сьогодні для ведення сільськогосподарської діяльності.  

 
CPR, як один з механізмів кредитування, був впроваджений і успішно реалізований 

спільними зусиллями Уряду Бразилії, Банку Бразилії і при безпосередній участі основних 
аграрних підприємств.  

 
На сьогоднішній день, аграрні виробники мають можливість фінансувати свою 

діяльність за рахунок власних коштів і банківських кредитів, що складають по 30% 
відповідно, а також договорів-розписок CPR (40 % від загального обсягу фінансування). 
Застосування CPR стимулювало експорт сільськогосподарської продукції Бразилії. Сьогодні 
Бразилія є найбільшим у світі експортером сої, цукру, яловичини, кави, апельсинового соку і 
тютюну. Крім того, це другий за величиною експортер соєвого шроту, курей, соєвої олії, і 
займає четверте місце за експортом свинини, кукурудзи і бавовни.  

 
За даними Міністерства сільського господарства Бразилії, частка експорту с/г 

продукції від загального виробництва зросла з 4,9% у 1997 році до 6,9% у 2006 році. 
Протягом 1997-2006 рр. середньорічне зростання надходжень від експорту с/г продукції і 
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продукції тваринництва Бразилії сягнуло 9,6%. У 2008 році доходи від експорту продуктів 
сільського господарства і тваринництва в цій країні склали 197,9 млрд. дол. США, що в 4,5 
рази більше, ніж у 1994 р., коли цей показник був на рівні 43,5 млрд. дол. США. 

 
В Бразилії існують два типи розписок-договору (CPR): товарні та фінансові. Це 

означає, що власник розписки може отримати свої кошти товаром, або грошима, в 
залежності від того, яким типом договору-розписки він володіє. 

 
Товарні розписки, на законодавчому рівні, були введені в Бразилії у 1994 році. Після 

випуску та продажу такого документу, виробник отримує фінансування в обмін на обов’язок 
про поставку продукції в заздалегідь узгоджене місце і час. В товарній CPR чітко визначена 
загальна кількість продукції, її якість, місце доставки і дата. 

 
Фінансові розписки були введені у 2001 році з метою залучити інвесторів яким не 

зручно мати справу з аграрною продукцією. Наприклад, якщо підприємство займається 
поставками добрив або засобів виробництва і не спеціалізується на продажі агропродукції, то 
воно має заключати додаткову угоду з трейдерами або агроекспортними компаніями задля 
збуту с/г продукції. Теж саме відбувалося і з інвестиційними фондами, які не хотіли мати 
справу з агропродукцією. Саме для таких випадків були впроваджені фінансові договори-
зобов‘язання. Суть фінансової CPR полягає в тому, що агровиробник зобов'язується 
повернути кошти в певний проміжок часу. Такі розписки передбачають, або поточну ціну 
продукції, або ціну на продукцію за датою розрахунку за розпискою.  

 
Договори-зобов‘язання можуть бути зареєстровані в реєстрі CPR та на Бразильській 

товарній і ф’ючерсній біржі (BM&F). Такі CPR в Бразилії прирівнюються до цінних паперів, 
котуються на біржі, а також звільняються від податку на фінансові операції для юридичних 
осіб, або податку на прибуток – для фізичних осіб. Емісія договорів-розписок може 
відбуватися при безпосередній участі банку, який затверджує випуск та купівлю CPR. 

 
Ліміт позики, яку отримує підприємство-емітент договору-зобов’язання перебуває в 

межах 30-70% від розрахункової кількості (вартості) майбутнього урожаю і залежить від 
типу продукції, а також етапу виробництва (підготовка, сівба, вирощування, збір, 
зберігання). Щодо нарахувань, то всі збори сплачує покупець, а виробник звільнений від 
сплати. 

 
CPR є подібним до  форвардного контракту і розглядається як інструмент, який 

включає дві складові:  
1) як боргове зобов’язання, за яким передбачається поставка певної кількості і якості 

продукції (товарний CPR) чи грошей (фінансовий CPR);  
2) виконує функцію гарантії, що емітент існує, оскільки утримувач CPR має право на 

урожай наступного року, у випадку, коли розрахунки не відбулися у поточному році в силу 
різних причин (насамперед, загибелі врожаю). 

 
Отже, через механізм договору CPR сільськогосподарські товаровиробники (чи 

їх об’єднання, зокрема - кооперативи) продають сільськогосподарську культуру до 
збору урожаю (під заставу майбутнього врожаю), отримуючи грошові чи товарні 
ресурси, необхідні для виробництва цієї продукції і беруть на себе зобов’язання 
поставити певну кількість в певний термін та місце за визначеною ціною. 

 
Схема застосування CPR під майбутній урожай у Бразилії показує, що 

сільськогосподарські підприємства, отримують банківський кредит під заставу урожаю ще у 
полі (під майбутній урожай), укладаючи при цьому договір-зобов’язання. При цьому 
відбувається тісний контакт кредитора з фермером – емітентом CPR  (обізнаність про його 
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операції, середню урожайність в певному регіоні, потенційні можливості щодо урожайності 
тощо.). Така система дає можливість відстежувати стан майбутнього врожаю - майнову 
заставу, яка пов’язана з іменем та землею власника через реєстрацію CPR і постійний 
моніторинг незалежними агентами або безпосередньо кредиторами заставленого врожаю. 
Постійний детальний моніторинг відбувається обов’язково на усіх етапах, зокрема 
відвідування поля перед посівом, потім регулярне відвідування (зазвичай один раз на 
місяць), а у період збору врожаю взагалі відбувається 24-годинний нагляд з метою бути 
поряд з товаром, якщо станеться випадок настання дефолту емітента-фермера. 

 
Ключовим фактором успіху CPR у Бразилії є проста система звернення стягнення: 

рішення про стягнення приймається протягом 24–48 годин, Ще один важливий фактор - 
неможливість застосування умов форс-мажору до CPR. Отже, позичальник має дуже 
обмежені можливості заперечення /оскарження такого рішення про звернення стягнення.  

 
Також фермерам не обов’язково страхувати майбутній урожай тому, що якщо з якоїсь 

причини виробленої продукції буде недостатньо для покриття боргового зобов’язання, тоді 
застава діє у наступному маркетинговому році, тобто залишається в силі до моменту повного 
погашення боргу. 

 
CPR розглядається як розписка (договір), що підтверджує зобов’язання боржника на 

користь кредитора. Наприклад, фермер вирощує сою, відповідно до договору він має 
продавати її у жовтні (форвардна угода) з поставкою після збору врожаю (у квітні). При 
цьому засоби виробництва для вирощування сої сплачуються у місцевій валюті, а ціни на 
сільськогосподарську продукцію зазначені у доларах США. Кредит надається на строк від 60 
до 360 днів, але на практиці, як правило, найпопулярнішим є термін 150-180 днів. Тому 
заставна ціна може суттєво відрізнятися від ринкової ціни. Вона залежить від стану поля, а 
також ситуації на ринку. Як правило, бразильські фермери отримують меншу ціну, ніж 
передбачувана ринкова ціна. 

 
Оплата майбутнього врожаю відбувається в два етапи: 1- перший, коли сплачується 

частина  передбаченої суми і фіксується заставний тоннаж зерна, 2-другий – після збору 
урожаю зерна - повний розрахунок. При заключній оплаті за зерно враховуються ринкові 
ціни, які діють на момент розрахунку. 

 
Досвід Бразилії свідчить, що без державної підтримки запровадження такого 

інструменту нереально. У Бразилії з CPR найбільш активно працює Банк Бразилії, через який 
Уряд стимулює використання CPR та, який, в свою чергу,  аналізує кредитну спроможність 
виробника і визначає на яку суму може надаватися кредит. При цьому кредитор здійснює 
інспекцію, маючи повний доступ до поля, на якому вирощується закладений майбутній 
врожай. При необхідності здійснюється оцінка регіональних ризиків, які обумовлені 
природними умовами. 

 
Також досвід Бразилії засвідчує, що базовою основою для впровадження CPR є 

сильна підтримка з боку держави в частині законодавчо встановлених чітких правил. Тільки 
тоді: 
● CPR допоможе усім учасникам ланцюгу у збільшенні фінансових можливостей для їх 
діяльності. 

● CPR дає велику гарантію/забезпечення для трейдерів, ніж звичайні види угод. 
● Фермери та інші дрібні виробники можуть отримати додатковий кредит шляхом 
використання своєї с/г продукції як гарантії оплати. 

● СPR підвищує довіру до сектору агробізнесу. 
● СPR сприяє стійкому росту навіть на ринках з високим ступенем ризику. 
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Проект Закону України «Про аграрні розписки» 
 
Необхідність прийняття даного закону продиктована ситуацією, що  склалася на 

сьогодні з кредитуванням сільськогосподарських товаровиробників, особливо середніх та 
дрібних, які практично не мають доступу до кредитних ресурсів комерційних банків навіть 
за умови існування державної програми щодо часткового відшкодування банківських 
відсотків.  

 
Це, а також незначна зацікавленість банків у кредитуванні сільськогосподарського 

виробництва за умов відсутності дієвих механізмів альтернативи їх послугам породжує 
істотний дефіцит кредитних ресурсів, від якого потерпають сільськогосподарські 
товаровиробники, в результаті чого страждає вся економіка країни. 

 
З огляду на ці проблемні моменти сільськогосподарські товаровиробники повинні 

мати альтернативні варіанти кредитування, зокрема, одним із таких варіантів може бути 
кредитування під заставу майбутнього врожаю, який успішно функціонує у Бразилії, шляхом 
застосування фінансового інструменту у вигляді розписок-договору CPR (Сedula de Produto 
Rural), які представляють собою обіцянку постачати сільськогосподарську продукцію або 
здійснювати оплату після реалізації своєї сільськогосподарської продукції у майбутньому 
взамін на отримання ресурсів (фінансових чи товарних) вже сьогодні для ведення 
сільськогосподарської діяльності. 

 
Завдяки використанню такого інструменту в Бразилії обсяги кредитування аграрного 

сектору щорічно складають 5 млрд. доларів США, кредитування на 70% здійснюється 
недержавними коштами, залученими  поза банками, а сільськогосподарські товаровиробники 
змогли збільшити валове виробництво і урожайність своєї продукції. 

 
Досвід Бразилії може бути корисним для українських товаровиробників з огляду на 

те, що він дозволить залучити додаткові кредитні ресурси (фінансові чи товарні), 
використовуючи свою продукцію як гарантію оплати під заставу майбутнього врожаю чи 
молодняку худоби. 

 
 Прийняття законопроекту про аграрні розписки підкріпить заходи Уряду по розвитку 
кредитування сільськогосподарських товаровиробників, особливо дрібних та середніх, які не 
мають достатнього ліквідного майна для застави крім майнових прав на майбутній врожай та 
молодняка сільськогосподарських тварин. 
 
 Мета законопроекту – створити механізм для простого і максимально забезпеченого в 
сучасних умовах  інвестування коштів у сільськогосподарське виробництво. Це здійснюється 
шляхом врегулювання правовідносин, пов’язаних з оформленням, видачею, обігом, 
погашенням аграрних розписок - нового інструменту для здійснення кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників під заставу такого специфічного об’єкту як 
майбутній врожай та сільськогосподарські тварини. Відносини з залучення інвестицій на 
даний момент вже врегульовані існуючими нормами права з достатньою детальністю і не 
потребують додаткового регулювання новим нормативно-правовим актом.  
 

Втім, цей законопроект досягає також ряд додаткових, але також немалозначних 
цілей:  створюється механізм перенесення ризиків ціноутворення на сільськогосподарську 
продукцію з сільськогосподарських товаровиробників на її покупців, надаються інвестиційні 
переваги для здійснення коротко- та середньострокових інвестицій у сільськогосподарське 
виробництво, відбувається інтеграція системи інвестування під заставу майбутнього врожаю 
з системою складських документів на зерно. 
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Законопроектом створюється  концептуальна можливість для суб’єктів 
господарювання використовувати у своїй діяльності аграрні розписки, які виступають у ролі 
товаророзпорядчих боргових документів. 

 
У зв’язку з щорічною потребою сільськогосподарського виробництва в коротко - та 

середньострокових інвестиціях на час завершення природного технологічного циклу 
виробництва продукції, законопроектом встановлюється їх обмежене застосування лише для 
оформлення операцій з сільськогосподарською продукцією, перелік якої визначений 
найбільш повно викладений в УКТ ЗЕД Закону України «Про Митний тариф України» 
(групи 01-14). 

 
Спрямованість законопроекту на підтримку прямих інвестицій у діяльність 

безпосереднього сільськогосподарського товаровиробника наділяє правом видавати такі 
аграрні розписки виключно осіб, що мають право власності на земельну ділянку 
сільськогосподарського призначення або право користування нею на законних підставах для 
здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. У випадку, коли право власності 
на земельну ділянку належить двом і більше користувачам, аграрні розписки видаються 
ними спільно і, відповідно, вони несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх 
зобов’язань.  

 
Аграрні розписки пропонуєтсья зробити є надзабезпеченим механізмом інвестування. 

Зобов’язання за аграрними розписками забезпечуються майбутнім врожаєм (збором 
продукції), контроль за яким здійснює кредитор, і прискореним механізмом звернення 
стягнення на предмет застави (протягом двох днів предмет застави вилучається у боржника і 
передається кредитору). 

 
Законопроект пропонує надати аграрним розпискам також і додаткову захищеність 

здійснюваних за ними інвестицій:  солідарну відповідність за аграрними розписками особи, 
що їх видала, та нового власника або землекористувача (оскільки за чинним земельним 
законодавством поточний землекористувач і власник земельної ділянки мають рівні права на 
рослини на ділянці), розширення відповідальності за укладення сільськогосподарським 
товаровиробником угод з відчуження майна та встановлення черговості виконання 
зобов’язань за аграрними розписками (щоб не доводити походження продукції з земельної 
ділянки, де вона заставлена в забезпечення аграрної розписки - будь-яке відчуження 
продукції можливе лише після погашення зобов’язань за аграрною розпискою). Оскільки 
заставою виступає майбутній врожай, важливою складовою законопроекту є механізм 
моніторингу предметів застави, який дозволяє кредиторам ефективно захищати свої права у 
разі створення загрози предмету застави в результаті дій чи бездіяльності боржника. 

 
 Проста процедура вирішення спорів щодо якості продукції, поставленої за товарною 

аграрною розпискою, та правильності висновків моніторингу кредитора про наявність загроз 
предмету застави дозволяє ще більше забезпечити інвестиції і розподілити між боржником і 
кредитором ризики випадкових явищ, що вплинули на врожай та спричинили неможливість 
виконання аграрних розписок. 

 
Для залучення до кредитування сільськогосподарських товаровиробників ширшого 

кола інвесторів (як зацікавлених в фактичному отриманні кінцевого продукту виробництва, 
так і зацікавлених лише в фінансових результатах інвестицій) законопроектом пропонується 
розділити аграрні розписки на два види – товарні та фінансові.  

 
Товарні аграрні розписки фіксують безумовне зобов’язання сільськогосподарського 

товаровиробника здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, 
кількість, місце та термін поставки визначені аграрною розпискою і спрямовані на 
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використання в операціях з інвесторами, зацікавленими в отриманні кінцевого продукту 
сільськогосподарського виробництва. 

 
Фінансові аграрні розписки встановлюють безумовне зобов’язання боржника 

сплатити грошову суму, розмір якої  визначається  за погодженою сторонами формулою з 
урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію у визначеній кількості та  якості і 
спрямовані на використання в операціях з інвесторами, зацікавленими лише в фінансових 
результатах інвестицій. 

 
Аграрні розписки не можуть розглядатися як класичні цінні папери, оскільки крім 

безумовного зобов’язання здійснити дії вони також містять прив’язку до конкретної 
земельної ділянки,  посіви з якої чи вирощувані на якій живі тварини виступають предметом 
застави за аграрною розпискою.  

 
Видача аграрних розписок шляхом їх посвідчення нотаріусом з внесенням до реєстру, 

а також супроводження всіх операцій за аграрними розписками здійсненням на них написів 
їх фізичним поверненням, а примусове – з переданням оригіналів аграрних розписок 
уповноваженим органам. Це надає достатній захист товаровиробникам від можливих 
зловживань кредиторів.   

 
Прийняття законопроекту «Про аграрні розписки» водночас врегульовує законодавчі 

прогалини, що стосуються внесення змін до порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами 
України, порядку ведення державного реєстру правочинів та державного реєстру обтяжень 
рухомого майна, порядку стягнення заборгованості у безспірному порядку на підставі 
виконавчих написів нотаріусів, створення спеціальної процедури виконавчого провадження, 
кримінальної відповідальності за шахрайство з вирощуванням с/г продукції, тобто здійснює 
комплексне врегулювання відносин у сфері застосування аграрних розписок, чим 
створюються передумови для їх тривалого плідного застосування, яке може виступити тим 
локомотивом, який виведе аграрний ринок України на європейський рівень прозорості та 
порядності. 
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ПОСТАНОВА  
Верховної Ради України 

Про прийняття за основу проекту Закону України про аграрні розписки 

Верховна Рада України постановляє: 

1. Прийняти за основу проект Закону України про аграрні розписки (реєстр. № 9610), 
поданий народними депутатами України Терещуком С.М., Калетніком Г.М. 

 
2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та 

земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні. 

 
 

Голова Верховної 
Ради України 

В. ЛИТВИН

 

м. Київ  
6 вересня 2012 року  
№ 5232-VI 
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Проект вноситься   народними   
депутатами України 
Терещуком С.М.  (№ 441)  
Калетником Г.М. (№494)                               
                                                                         

 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ  
 Про аграрні розписки 

 
 Цей закон регулює правовідносини, які виникають у сфері оформлення, видачі, обігу, 
виконання аграрних розписок, визначає порядок їх реєстрації та спрямований на створення 
правових, економічних, організаційних умов функціонування цих документів. 
 

Розділ І 
Загальні Положення 

 
Стаття 1. Визначення термінів 
 

У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні: 
  

аграрна розписка – товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання 
боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції 
або сплатити грошові кошти на визначених в ньому умовах; 
 

боржник за аграрною розпискою – особа, яка видає аграрну розписку для оформлення 
свого зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити 
грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах; 

 
кредитор за аграрною розпискою – фізична чи юридична особа, яка надає грошові 

кошти, послуги, поставляє товари, виконує роботи як зустрічне зобов’язання за договором, 
за яким боржник за аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, наділяючи  правом 
вимагати від нього  належного виконання зобов’язань за аграрною розпискою, а також 
фізична чи юридична особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпискою від  
іншого кредитора за аграрною розпискою незабороненим законом способом; 
 

Реєстр аграрних розписок – єдина інформаційна система, що містить відомості про 
обов’язкові реквізити виданих та погашених аграрних розписок; 

 
експертна установа - фізична чи юридична особа,  діяльність якої полягає у 

проведенні за плату  товарознавчих досліджень у галузі сільського господарства, і яка 
підтвердила свою кваліфікацію у порядку, встановленому законом для судових експертів. 

 
моніторинг предмета застави за аграрними розписками – діяльність спеціально-

уповноваженого органу державної влади  по забезпеченню  реалізації  державної політики у 
сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а також діяльність кредиторів за 
аграрними розписками та залучених кредиторами за аграрними розписками інших 
зацікавлених осіб зі здійснення спостереження за майбутнім врожаєм та/або живими 
тваринами, що виступають предметом застави за аграрними розписками, збору інформації 
про предмет застави та боржників за аграрними розписками, її систематизації в бази даних та 
користування такими базами даних в порядку, передбаченому законом. 
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сільськогосподарська продукція – продукція, перелік якої визначений в групах 01-14 
розділів І та ІІ Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, згідно із 
Законом України  "Про Митний тариф України". 

 
живі тварини – тварини, які визначені в розділі І  Української класифікації товарів 

зовнішньоекономічної діяльності, згідно із Законом України "Про Митний тариф України". 
   

Розділ ІІ 
Аграрні розписки 

 
Стаття 2. Загальні положення 
 

Аграрні розписки використовуються в операціях з сільськогосподарською 
продукцією.  

 
Аграрні розписки можуть видаватися особами, які мають право власності на земельну 

ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною 
ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської 
продукції. Якщо право власності на земельну ділянку належить двом і більше співвласникам 
або право користування належить двом і більше користувачам, аграрні розписки видаються 
ними спільно. Особи, що спільно видали аграрну розписку, несуть солідарну 
відповідальність за невиконання своїх зобов’язань. 

 
Перехід права власності чи права користування земельною ділянкою не зупиняє дію 

вказаної у аграрній розписці застави майбутнього врожаю, та не припиняє прав боржника та 
кредитора за аграрною розпискою на користування земельною ділянкою до збору 
відповідного врожаю але не довше ніж до закінчення поточного маркетингового року. 

  
Аграрні розписки складаються у двох примірниках, один з яких зберігається в справах 

особи, що вчиняє нотаріальні дії з їх посвідчення та реєстрації, а інший  - передається 
кредитору за аграрною розпискою. За бажанням боржника за аграрною розпискою, йому 
може бути надана посвідчена копія виданої ним аграрної розписки. 

 
Відповідно до виду зобов’язання аграрні розписки поділяються на товарні аграрні 

розписки та фінансові аграрні розписки. 
 
Стаття 3. Товарні аграрні розписки 
 
 Товарна аграрна розписка – це аграрна розписка, що встановлює безумовне 
зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої 
сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та термін поставки якої визначений 
аграрною розпискою.  
 
Стаття 4. Форма товарної аграрної розписки і вирішення спорів про якість 
сільськогосподарської продукції 
 

Товарні аграрні розписки складаються у письмовій формі на бланку, підлягають 
нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму 
(знерухомлені), якщо інше не передбачене цим Законом.   

 
Товарна аграрна розписка має містити наступні обов’язкові реквізити: 

1. Назву – «Товарна аграрна розписка» 
2. Термін поставки сільськогосподарської продукції. 
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3. Реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою. 
4. Предмет – безумовне зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської 

продукції,  визначення її кількості та якості. Формули перерахунку кількості 
сільськогосподарської продукції у випадку поставки сільськогосподарської продукції 
іншої якості.  

5. Умови та місце поставки сільськогосподарської продукції. 
6. Опис предмету застави, в тому числі  інформація щодо кількості заставленого 

рухомого майна, кадастрового номеру, місця розташування, правовстановлюючих 
документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай 
сільськогосподарської продукції  або ідентифікаційні номери живих тварин, які 
виступають предметом застави за аграрною розпискою. 

7. Дата та місце видачі. 
8. Ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника 

податків (номер та серія паспорту у випадку якщо особа відмовилася від його 
отримання)  та підпис – для фізичних осіб. Назва, адреса місцезнаходження, код 
ЄДРПОУ підпис уповноваженої особи та печатка – для юридичних осіб. У випадку 
коли боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників. 

 
Боржник та кредитор можуть домовитись про включення до тексту товарних аграрних 

розписок додаткових умов, що не суперечать положенням цього закону. 
 
Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є аграрною розпискою. 
 
Якість сільськогосподарської продукції, предмету аграрної розписки, визначається 

боржником і кредитором за взаємною згодою виходячи з ГОСТ технічних умов, 
технологічних регламентів,   класифікаторів чинних в Україні на день видачі аграрних 
розписок. 

 
Експертна установа, уповноважена вирішувати спори щодо якості продукції в 

зобов’язаннях з виконання товарних аграрних розписок обирається за взаємною згодою 
боржником та кредитором з переліку установ, що відповідно до закону мають повноваження 
здійснювати експертизи якості такої продукції. 

 
У разі якщо на день виникнення спору щодо якості продукції погоджена боржником 

та кредитором за аграрною розпискою експертна установа не матиме відповідно до закону 
повноважень здійснювати потрібні експертизи, боржник та кредитор за взаємною згодою 
вправі обрати іншу експертну установу, яка має відповідні повноваження.  

 
У разі недосягнення боржником і кредитором згоди, експертизи якості буде 

проводити експертна організація, визначена головним органом у системі центральних 
органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної 
політики, політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки 
держави. 
 
Стаття 5. Фінансові аграрні розписки 
 

Фінансова аграрна розписка – це аграрна розписка, що встановлює безумовне 
зобов’язання боржника сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою 
боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію 
або живі тварини у визначеній кількості та якості.  

 
Виконання боржником зобов’язань за фінансовими аграрними розписками 

здійснюється лише в безготівковій формі. 
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Стаття 6. Форма фінансової аграрної розписки 
 

Фінансові аграрні розписки складаються у письмовій формі на бланку, підлягають 
нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму 
(знерухомлені), якщо інше не передбачене цим Законом.  

 
Фінансова аграрна розписка має містити наступні обов’язкові реквізити: 
 

1. Назву – «Фінансова аграрна розписка» 
2. Термін сплати коштів. 
3. Реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою. 
4. Предмет – безумовне зобов’язання сплатити грошові кошти, визначення формули 
розрахунку розміру грошового зобов’язання боржника, кількості та родових ознак 
сільськогосподарської продукції, що є невід’ємною частиною такої формули.  
5. Умови та місце сплати грошових коштів. 
6. Опис предмету застави, в тому числі  інформація щодо кадастрового номеру, місця 
розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується 
заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції  або ідентифікаційні номери 
живих тварин, які виступають предметом застави за аграрною розпискою. 
7. Дата та місце видачі. 
8. Ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (номер та серія паспорту у випадку якщо особа відмовилася від його отримання)  та 
підпис – для фізичних осіб. Назва, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ підпис 
уповноваженої особи та печатка – для юридичних осіб. У випадку коли боржників два і 
більше, зазначаються дані всіх боржників. 
 

Боржник та кредитор можуть домовитись про включення до тексту фінансових 
аграрних розписок додаткових умов, що не суперечать положенням цього Закону. 

 
Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є аграрною розпискою. 

 
Стаття 7. Застава майбутнього врожаю  
 

Аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за 
аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю або живих тварин. Предметом 
такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції або 
живі тварини, що є предметом аграрної розписки.   

 
Розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов’язання за аграрною 

розпискою. На день видачі аграрної розписки, майбутній врожай сільськогосподарської 
продукції або живі тварини не можуть перебувати в інших заставах ніж за аграрними 
розписками. 

 
В момент збору врожаю або отримання продукції тваринного походження предметом 

застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції. Обов’язок 
доведення походження зібраної сільськогосподарської продукції покладається на боржника 
за аграрною розпискою. 

 
Застава майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин за 

аграрною розпискою наділяє кредитора правом у разі невиконання боржником зобов’язання 
за аграрною розпискою у порядку примусового виконання зобов’язання боржника за 
аграрною розпискою одержати задоволення вимог за рахунок заставленого майбутнього 
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врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин  переважно перед іншими 
кредиторами цього боржника за аграрною розпискою. Задоволення вимог кредитора за 
аграрною розпискою за рахунок заставленого майбутнього врожаю сільськогосподарської 
продукції або живих тварин здійснюється за вибором кредитора за аграрною розпискою 
будь-яким незабороненим законом способом, в тому числі шляхом передачі йому права 
власності на предмет застави в рахунок погашення майнового зобов’язання боржника за 
товарною аграрною розпискою, наділення кредитора за аграрною розпискою правом 
доростити заставлений майбутній врожаю сільськогосподарської продукції або живих 
тварин, зібрати врожай сільськогосподарську продукцію самостійно або уповноваженою ним 
особою та погасити майнове зобов’язання боржника за товарною аграрною розпискою 
шляхом набуття права власності на таку зібрану сільськогосподарську продукцію або 
погасити грошове зобов’язання боржника за фінансовою аграрною розпискою шляхом 
укладення договору купівлі-продажу заставленої сільськогосподарської продукції (живих 
тварин) з іншою особою-покупцем (в тому числі шляхом укладення договору  на публічних 
торгах) та отриманням в рахунок виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою 
плати за таким договором. 

 
Витрати, понесені кредитором за аграрною розпискою на дорощування та збір 

врожаю заставленої сільськогосподарської продукції відшкодовуються боржником за 
аграрною розпискою окремо в порядку, передбаченому законодавством для відшкодування 
майнової шкоди. 

 
У разі загибелі посівів, майбутній врожай з яких виступає предметом застави, або 

сільськогосподарських тварин, що є предметом застави, за аграрними розписками, боржник 
за аграрною розпискою зобов’язаний за погодженням з кредитором за аграрною розпискою 
замінити предмет застави іншим аналогічним або рівноцінним майном, про що на аграрній 
розписці робиться напис, який скріплюється підписами уповноважених представників 
боржника та кредитора за аграрною розпискою. Якщо боржник за аграрною розпискою не 
досягне згоди з кредитором за аграрною розпискою про інше, у разі загибелі посівів, 
майбутній врожай з яких виступає предметом застави за аграрною розпискою, предметом 
застави за аграрною розпискою стає майбутній врожай сільськогосподарської продукції, яка 
вирощується на земельній ділянці, на якій розміщувалися такі загиблі посіви.   

 
Після збору врожаю або отримання продукції тваринного походження та повного 

погашення за рахунок такої зібраної сільськогосподарської продукції зобов’язань боржника 
за аграрною розпискою решта зібраної сільськогосподарської продукції або отриманих від її 
реалізації коштів залишається у боржника за аграрною розпискою.  

 
У разі недостатності зібраного врожаю або отриманої продукції тваринного 

походження для повного погашення за рахунок такої зібраної сільськогосподарської 
продукції зобов’язань боржника за аграрною розпискою, предметом застави за аграрною 
розпискою стає майбутній врожай будь-якої іншої сільськогосподарської продукції, що 
вирощується або буде вирощуватися боржником за аграрною розпискою на земельній 
ділянці, на якій до цього вирощувалася сільськогосподарська продукція, майбутній врожай 
якої виступав предметом застави за аграрною розпискою, до повного виконання зобов’язань 
боржника за аграрною розпискою.  

 
Виконання зобов’язань за аграрною розпискою може забезпечуватися додатково будь 

якими передбаченими законодавством України видами забезпечення виконання зобов’язань. 
 
Предмет застави може бути застрахований кредитором за аграрною розпискою або 

боржником за аграрною розпискою. Кредитор та боржник можуть домовитись про спільне 
здійснення витрат на страхування предмету застави за аграрною розпискою. 
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Стаття 8. Моніторинг застави майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції та 
живих тварин 
 

Кредитор за аграрною розпискою має право самостійно або залучаючи третіх осіб 
здійснювати моніторинг майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції та живих 
тварин, що є предметом  застави за його аграрною розпискою.  Моніторинг може 
здійснюватися цілодобово протягом всього терміну дії застави майбутнього врожаю 
сільськогосподарської продукції або живих тварин.  

 
Здійснення моніторингу передбачає здійснення спостереження за майбутнім врожаєм 

та живими тваринами, дотриманням боржником за аграрною розпискою відповідних 
технологічних процесів, з можливістю доступу до земельних ділянок, на яких вирощується 
майбутній врожай або утримуються живі тварини, що є предметом застави за аграрною 
розпискою, а також доступу до приміщень, де утримуються живі тварини та зберігається 
зібрана сільськогосподарська продукція, що є предметом застави за аграрною розпискою.  

 
Після збору врожаю моніторинг здійснюється шляхом спостереження за зібраною 

сільськогосподарською продукцією, з можливістю доступу до місць її зберігання. 
 
Безпосереднє втручання або перешкоджання господарській діяльності боржника 

забороняється, якщо інше не передбачене законом. 
 
У разі виявлення в ході моніторингу порушення боржником за аграрною розпискою 

технологічних процесів вирощування сільськогосподарської продукції, майбутній врожай 
якої  є предметом застави за аграрною розпискою, або умов утримання живих тварин, які є 
предметом застави за аграрною розпискою, що ставить під загрозу отримання майбутнього 
врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин у звичайному обсязі, кредитор за 
аграрною розпискою вправі скласти акт про порушення технологій виробництва та вимагати 
від боржника усунути таке порушення протягом розумного строку.  У випадку якщо вимоги, 
викладені в акті про порушення технологій виробництва не будуть усунуті боржником за 
аграрною розпискою самостійно протягом вказаного у акті строку, кредитор за аграрною 
розпискою вправі з метою порятунку майбутнього врожаю боржника самостійно взяти під 
охорону заставлене майно і самостійно або з залученням третіх осіб здійснювати дії з 
дорощування майбутнього врожаю або живих тварин з дотриманням відповідних 
технологічних процесів, при цьому витрати кредитора за аграрною розпискою на таке 
дорощування відшкодовуються боржником за аграрною розпискою в загальному порядку. 

 
У разі незгоди з вимогами, викладеними в  акті про порушення технологій 

виробництва, боржник за аграрною розпискою вправі звернутися до організації, спеціально 
уповноваженої  головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань 
забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, 
державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, 
харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій  для 
вирішення таких спорів. Вказана організація зобов’язана розглянути спір та прийняти 
остаточне рішення по спору, яке буде обов’язковим для сторін, протягом двох робочих днів з 
дня отримання скарги з доданим оскаржуваним актом кредитора про порушення технологій 
виробництва боржником. При цьому до вирішення такого спору спеціально уповноваженою 
організацією кредитор за аграрною розпискою не вправі здійснювати дії з самостійного 
дорощування заставленого за аграрною розпискою майбутнього врожаю або живих тварин. 
За відсутності рішення вказаної вище організації протягом зазначеного строку, скарга 
боржника вважається безпідставною та відхиленою. 
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Розділ ІІІ 
Обіг аграрних розписок 

 
Стаття 9. Порядок видачі аграрних розписок 
 

Аграрна розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, 
визначений родовими або індивідуальними ознаками. Товарна аграрна розписка може 
видаватися на кожен погоджений боржником та кредитором обсяг поставки узгодженої 
сільськогосподарської продукції. 

 
При видачі, аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, 

передбаченому Законом України «Про нотаріат» для правочинів, з врахуванням 
особливостей, встановлених цим Законом. Відомості про аграрну розписку в момент її 
посвідчення вносяться до Державного реєстру аграрних розписок особою, що вчиняє 
нотаріальні дії. Відомості про предмет застави за  аграрною розпискою вносяться до 
Державного реєстру обтяжень рухомого майна особою, що вчиняє нотаріальні дії в момент 
нотаріального посвідчення аграрної розписки. У випадку наявності додаткового 
забезпечення аграрної розписки, інформація про таке забезпечення може вноситись до 
відповідних реєстрів відповідно до  законодавства України. 

 
Аграрна розписка вважається виданою з моменту її реєстрації в Державному реєстрі 

аграрних розписок.  
 
Стаття 10. Ведення реєстру аграрних розписок 

 
Держателем Реєстру аграрних розписок є головний орган у системі центральних 

органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики, 
продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, 
садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку 
сільських територій. Держатель Реєстру аграрних розписок в порядку, визначеному 
Кабінетом Міністрів України наділяє осіб, що вчиняють нотаріальні дії повноваженнями 
реєстраторів Реєстру аграрних розписок, які надаватимуть послуги щодо внесення записів до 
Реєстру аграрних розписок про аграрні розписки та по наданню інформації з цього реєстру 
іншим особам. 

 
При цьому не може бути жодних обмежень в доступі до інформації про факт видачі 

аграрних розписок конкретним боржником за аграрною розпискою, які  на момент звернення 
до Реєстру аграрних розписок залишаються  невиконаними, та назви сільськогосподарської 
продукції, з якою пов’язані зобов’язання такого боржника. 

 
Реєстратор  Реєстру аграрних розписок вправі видавати іншим особам  інформацію 

про видані конкретним боржником аграрні розписки та історію їх обігу лише за згодою 
боржника або кредитора за такою аграрною розпискою відповідно до Закону України «Про 
захист персональних даних». 

 
Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань 

забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, 
державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, 
харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій визначає 
державне підприємство, що належить до сфери його управління, адміністратором Реєстру 
аграрних розписок, уповноважує його здійснювати заходи із створення та супроводження 
програмного забезпечення Реєстру аграрних розписок та відповідає за технічне і 
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технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі аграрних 
розписок. 

 
Вимоги до Реєстру аграрних розписок та порядок його ведення встановлює головний 

орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації 
державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері 
сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості 
та комплексного розвитку сільських територій.  

 
Стаття 11. Передача прав кредитора за аграрною розпискою 
 

Передання прав за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або 
на зазначеному в аграрній розписці її невід’ємному додатку передавального напису 
«Відступлено» з вказівкою нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис 
скріплюється підписом та (у разі наявності) – печаткою попереднього кредитора за аграрною 
розпискою. 

 
Передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, 

передбаченому Законом України «Про нотаріат» для правочинів, з врахуванням 
особливостей, встановлених цим Законом. 

 
Передання прав за аграрною розпискою, не посвідчене нотаріально не породжує 

перехід до іншої особи прав кредитора за аграрною розпискою. 
 
Стаття 12. Виконання зобов’язань за аграрними розписками 
  

Аграрні розписки діють до повного їх виконання. За згодою кредитора, дата 
виконання зобов’язань за аграрною розпискою може бути перенесена на наступний 
маркетинговий рік. 

 
Виконання аграрних розписок щодо кожного виду сільськогосподарської продукції 

здійснюється в черговості їх видачі. 
 

 Товарні аграрні розписки виконуються шляхом здійснення поставки вказаної в 
аграрній розписці сільськогосподарської продукції від боржника за аграрною розпискою до 
кредитора за аграрною розпискою на погоджених ними умовах поставки. 

 
 Поставка сільськогосподарської продукції іншої якості ніж визначено в аграрній 

розписці або в погоджених формулах перерахунку, є невиконанням аграрної розписки 
 
Фінансові аграрні розписки виконуються шляхом перерахування боржником за 

аграрною розпискою грошових коштів на вказаний кредитором за аграрною розпискою 
банківський рахунок. 

 
 Кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту 

отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці 
напис «Виконано», що  скріплюється підписом і печаткою (у разі наявності) кредитора, і 
повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистої 
передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, а у разі неможливості - шляхом 
направлення цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, вказану в аграрній 
розписці.  
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Після повернення боржнику за аграрною розпискою оригіналу аграрної розписки з 
відміткою про її виконання, боржник за аграрною розпискою вправі звернутися до особи, яка 
вчиняє нотаріальні дії,  для внесення запису про виконання аграрної розписки до відповідних 
реєстрів.  

 
Аграрна розписка з відміткою про її виконання до повторного обігу не допускається. 

Інформація про видані аграрні розписки та їх виконання зберігається в Реєстрі аграрних 
розписок не менше ніж десять років. 

 
Виконання зобов’язань за аграрними розписками за згодою кредитора за аграрною 

розпискою і боржника за аграрною розпискою допускається частинами. Для цього в 
товарних аграрних розписках погоджується розмір мінімальної партії сільськогосподарської 
продукції, яка може бути поставлена на її часткове виконання. В фінансових аграрних 
розписках визначається мінімальний обсяг грошових коштів, який може бути сплачений на 
часткове виконання фінансової аграрної розписки. Якщо в тексті аграрної розписки не 
міститься застереження про мінімальний розмір часткового виконання аграрної розписки, то 
кредитор за аграрною розпискою вправі відмовитися від прийняття часткового виконання 
зобов’язань боржника за аграрною розпискою.    
 

У випадку отримання часткового виконання за аграрною розпискою на ній робиться 
напис, в якому фіксується виконана частина зобов’язання та розмір зобов’язання, яке 
зберігається. Такий напис скріплюється підписами та печатками (у випадку наявності) 
боржника за агарною розпискою та кредитора за аграрною розпискою. При цьому 
забезпечення аграрної розписки заставою зберігається в первісному обсязі. 

 
За згодою сторін, виконання зобов’язань за товарною аграрною розпискою може бути 

здійснене шляхом передачі складських документів, що посвідчують право власності їх 
власника на сільськогосподарську продукцію, що зберігається на товарному складі. 
 
Стаття 13. Відповідальність  

 
За невиконання аграрних розписок, боржник за аграрною розпискою несе 

відповідальність незалежно від наявності його вини, дії обставин непереборної сили чи 
випадкового збігу обставин. 

 
Наявність аграрної розписки без відмітки про її виконання є достатнім 

підтвердженням безспірності вимог кредитора за аграрною розпискою. 
 
У разі невиконання боржником за аграрною розпискою зобов’язань за аграрною 

розпискою у вказаний в ній строк кредитор за аграрною розпискою вправі звернутися за 
вчиненням виконавчого напису до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії, який 
підлягає негайному виконанню і на підставі якого державний виконавець протягом 48 годин 
забезпечує передачу кредитору за аграрною розпискою предмета застави аграрної розписки. 

 
У разі відсутності в натурі предмета застави, що має бути переданий кредитору за 

аграрною розпискою, кредитор за аграрною розпискою має право на задоволення своїх 
вимог за рахунок іншого майна боржника. 

 
У разі відчуження боржником за аграрною розпискою майна, що виступає предметом 

застави за аграрною розпискою, будь-якій третій особі до того, як ним будуть виконані 
зобов’язання за аграрною розпискою, кредитор за аграрною розпискою вправі задовольнити 
свої вимоги до боржника за аграрною розпискою за рахунок такого чи рівноцінного майна 
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такої третьої особи, після чого в неї виникає право регресної вимоги до боржника за 
аграрною розпискою.  

 
Кредитор за аграрною розпискою, яка була видана раніше, має переважне право на 

задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави в аграрній розписці відносно прав 
кредиторів за аграрними розписками, які були пізніше видані тим самим боржником щодо 
тієї самої сільськогосподарської продукції. 

 
Кредитор за аграрною розпискою, яка була видана раніше, вправі задовольнити свої 

вимоги за аграрною розпискою за рахунок майна кредитора за пізніше виданою боржником 
аграрною розпискою щодо тієї самої продукції, якщо такий кредитор отримав від боржника 
виконання за аграрною розпискою з порушенням черговості, встановленого статтею12 цього 
Закону, в межах такого позачергово отриманого виконання, після чого в такого позачергово 
отримавшого виконання кредитора виникає право регресної вимоги до боржника за 
аграрною розпискою. 
 

У разі якщо кредитор за агарною розпискою отримав аграрну розписку від 
попереднього кредитора за аграрною розпискою шляхом вчинення напису про передачу, він 
має право задовольнити свої вимоги за рахунок майна такого попереднього кредитора або 
будь-якого з попередніх кредиторів, що знаходяться вище його імені в списку передавальних 
написів, якщо в тексті передавального напису аграрної розписки не міститься застереження 
«без поруки». В випадку якщо попередній кредитор за аграрною розпискою виконає 
зобов’язання за аграрною розпискою за рахунок власного майна, до нього переходять права 
кредитора за аграрною розпискою.  

 
У разі невиконання кредитором за аграрною розпискою передбаченого статтею 12 

цього Закону обов’язку повернути аграрну розписку після отримання виконання 
зобов’язання за нею у повному обсязі, такий кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний 
відшкодувати боржнику за аграрною розпискою всі понесені ним збитки, а також сплатити 
штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат.  

 
У разі невиконання кредитором за аграрною розпискою без поважних причин 

передбаченого статтею 12 цього Закону обов’язку повернути аграрну розписку після 
отримання виконання зобов’язання за нею протягом більш ніж одного місяця,  такий 
кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний відшкодувати боржнику за аграрною 
розпискою всі понесені ним збитки, а також сплатити штраф у розмірі 100 мінімальних 
заробітних плат.  

 
У разі невиконання кредитором за аграрною розпискою без поважних причин 

передбаченого статтею 12 цього Закону обов’язку повернути аграрну розписку після 
отримання виконання зобов’язання за нею протягом більш ніж шести місяців,  такий 
кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний відшкодувати боржнику за аграрною 
розпискою всі понесені ним збитки, а також сплатити штраф у розмірі 300 мінімальних 
заробітних плат, але в будь-якому разі не менше ніж мінімальну суму вимог, встановлену 
Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його 
банкрутом» для порушення провадження у справі про банкрутство. 
 
Cтаття 14. Поручительство фінансових установ 
 

Зобов’язання за аграрними розписками можуть бути забезпечені порукою фінансової 
установи, про що така фінансова установа зазначає в тексті аграрної розписки шляхом 
вчинення напису «Поручаюсь», який скріплюється підписом її уповноваженого представника 
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та печаткою. Поручительство фінансових установ за аграрними розписками здійснюється в 
тому ж порядку що й операції по авалюванню векселів.  
 

Розділ IV 
Прикінцеві положення 

 
1. Цей Закон набирає чинності через два місці після його опублікування  
 
2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші 
нормативно-правові акти застосовуються до відносин  з оформлення, видачі, обігу, 
виконання аграрних розписок у частині, що не суперечить цьому Закону. 
 
3. Внести зміни до таких законодавчих актів:  
1) Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., 
№25, ст.131 ) статтею 191-1 наступного змісту: 
 
 «Ухилення від виконання зобов’язань за аграрною розпискою особою, яка її видала, 
що заподіяло майнову шкоду іншим особам – караються позбавленням волі на строк до 
трьох років або обмеженням волі на той самий строк або штрафом у розмірі від ста до 
двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян . 
 
 Ті самі діяння, що заподіяли істотну майнову шкоду іншим особам караються 
позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років або обмеженням волі на той самий 
строк. 
 
 Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, що завдали майнову шкоду у великих розмірах 
- караються позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років або обмеженням волі на 
той самий строк. 
 
 Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, що завдали майнову шкоду у особливо 
великих розмірах - - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.» 
 
Внести зміни до пунктів 2-4 примітки до ст.185  Кримінального кодекс України, включивши 
слова «а також ст.191-1» перед словом «цього Кодексу» 
 
2). Внести зміни до частини 2 статті 112  Кримінально-процесуального кодексу України,  
(Відомості Верховної Ради УРСР, 1961р., №2, ст.15) включивши слова «статтею 191-1» після 
слів «статті 190» та перед словами «статтями 192». 
 
3). Доповнити ч.1 ст.37 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 
1993р., №39, ст.383) пунктами 6, 7 наступного змісту:  
 « 6) нотаріально посвідчують аграрні розписки, передання прав за ними, 
 7) вчиняють виконавчі написи про примусове виконання зобов’язань за аграрними 
розписками та звернення стягнення на предмет застави за ними» 
 
4). Внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження»  (Відомості Верховної 
Ради України, 1999р., №24, ст.207): 
 

1. Доповнити статтю 11 частиною 4 наступного змісту: 
 «4. У випадках, передбачених законом, здійснення прав державного виконавця, 
передбачених п.4,5,7, 15 ч.3 ст.11 може бути передоручене державним виконавцем іншим 
учасникам виконавчого провадження, про що виноситься вмотивована постанова. При цьому 
всі виконавчі дії, вчинені такими повіреними під час реалізації доручених їм прав 
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державного виконавця, підлягають затвердженню та набувають юридичної сили лише після 
затвердження державним виконавцем.» 
 

2. Доповнити частину другу статті 25  абзацом третім  та четвертим наступного змісту: 
 «Виконавчі документи про примусове виконання зобов’язань за аграрними 
розписками розглядаються в день їх надходження, про що державний виконавець виносить 
постанову про відкриття виконавчого провадження. 
 В постанові про відкриття виконавчого провадження  по  примусовому виконанні 
зобов’язань за аграрними розписками державний виконавець вказує про необхідність 
боржнику самостійно виконати рішення у строк до одного дня з моменту винесення 
постанови та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження 
виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з 
боржника виконавчого збору і витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих 
дій, передбачених цим Законом. За заявою стягувача державний виконавець одночасно з 
винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження доручає стягувачу чи його 
представнику здійснювати виконавчі дії та користуватися правами державного виконавця 
відповідно до частини 4 статті 11 цього Закону щодо розшуку майна боржника, його опису, 
арешту та передачі на відповідальне зберігання, а також накладає арешт на майно та кошти 
боржника, про що виноситься відповідна постанова» 

 
3. Викласти частину третю статті 29 у наступній редакції: 

 «Провадження виконавчих дій у нічний час допускається у разі, якщо невиконання 
рішення створює загрозу життю чи здоров'ю громадян, або пов’язане з примусовим 
виконанням зобов’язань за аграрними розписками, або якщо виконавчі дії, розпочаті до 
двадцять другої години, необхідно продовжити, але з наступним повідомленням начальника 
відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, не пізніше 
наступного робочого дня після проведення таких дій.»  

 
1. Доповнити статтю 61 частиною третьою: 

 «В такому самому порядку виконуються виконавчі написи за товарними аграрними 
розписками. 
 Для їх виконання протягом 48 годин з моменту порушення виконавчого провадження 
державний виконавець особисто або особа, якій він доручив це відповідно до частини 4 
статті 11 вилучає вказані у виконавчому документі предмети у боржника і передає їх 
стягувачеві, про що складає акт передачі. У разі знищення речі, що мала бути передана 
стягувачеві в натурі, або у разі відсутності такої речі у боржника з іншої підстави, державний 
виконавець складає обґрунтований акт про неможливість виконання, який є підставою для 
закриття виконавчого провадження щодо примусового стягнення за товарною аграрною 
розпискою.»  
 
4. Доручити Міністерству юстиції України внести зміни до Інструкції про порядок вчинення 
нотаріальних дій нотаріусами України, Інструкції про ведення державного реєстру 
правочинів, Інструкції про порядок ведення державного реєстру обтяжень рухомого майна та 
заповнення заяв для приведення у відповідність з цим Законом.  
 
 Примітка: Інструкція доповнюється в п.35 включенням до видів правочинів, що 
підлягає нотаріальному посвідченню таких правочинів як видача та переуступка аграрних 
розписок, а також створюється новий розділ – Порядок здійснення дій з нотаріального 
посвідчення дій, пов’язаних з аграрними розписками,, що включає в себе внесення запису до 
Державного реєстру правочинів (відомості про боржника, кредитора, дату видачі, тип 
продукції, земельну ділянку та документи на неї), до Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна, Реєстру аграрних розписок, присвоєнням аграрним розпискам індивідуального 
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номеру, а також внесенням відомостей про переуступки  та про повне виконання боржником 
зобов’язань після надання аграрних розписок з відповідними написами. 
 
5. Доручити центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики розробити 
щодо визначення якості сільськогосподарської продукції 
 
6. Доручити Міністерству юстиції України внести відповідні зміни в  Положення про 
державний реєстр правочинів, Державний реєстр обтяжень рухомого майна. 
 
7. Кабінету Міністрів України внести зміни в перелік документів, за якими стягнення 
заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів 
нотаріусів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. N 
1172.  
 Примітка: Доповнити пунктом 12 Стягнення за аграрними розписками   
Для отримання виконавчого напису подається оригінал аграрної розписки, який не містить 
відмітки про його виконання і строк виконання зобов’язань за яким сплив на дату звернення 
 
8. Кабінету Міністрів України внести зміни до Державної цільової програми розвитку 
українського села на період до 2015 року шляхом розроблення програми розвитку 
кредитування сільськогосподарських виробників через механізм аграрних розписок, 
виконання основних положень цього закону та їх фінансового забезпечення. 
 
Голова Верховної Ради  
України 
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Law in Draft ‘On Agricultural Receipts’ 
No 9610 

As brought by the 
S. M. Tereshchuk (No 441) 

G. M. Kaletnik (No 494) 
People’s Deputies of Ukraine 

 
LAW OF UKRAINE 

On Agricultural Receipts 
 
 This Law regulates the legal relations arising in the sphere of drafting, issuance, circulation, 
and execution of agricultural receipts, determines the procedure of their registration and is aimed at 
creation of legal, economic and organizational conditions for handling such documents. 
 

Section І 
General Provisions 

 
Article 1. Definition of Terms 
 

In this Law the following terms shall have the following meanings: 
  
“Agricultural Receipt” means the document of title that contains the debtor’s unconditional 

commitment, secured by pledge, to deliver the agricultural product or to make payment on the terms 
specified therein;     

 
“Debtor under Agricultural Receipt” means the person issuing the agricultural receipt for 

execution of his/its commitment to supply agricultural products or to pay cash on the terms 
specified in the agricultural receipt; 

 
“Creditor under Agricultural Receipt” means the individual or the legal entity that provides 

funds, services, supplies the goods, performs the work as a counter obligation under the contract, in 
which the debtor under agricultural receipt issues such receipt, authorising such individual or legal 
entity to require proper fulfilment of obligations under the agricultural receipt, as well as an 
individual or a legal entity that legally obtained the right of creditor under agricultural receipt from 
another creditor under agricultural receipt;   

 
“Register of Agricultural Receipts” means the single information system that contains 

information about the required details of issued and cancelled agricultural receipts; 
 
“Expert Institution” means the individual or the legal entity whose activity is to conduct paid 

commodity research in the field of agriculture, and which proved his/its skills in the manner 
prescribed by law for judicial experts; 

 
“Monitoring pledge under Agricultural Receipts” means the activity of specially-authorized 

public authority to ensure implementation of the state policy in the field of supervision (control) in 
agriculture, as well as activities of creditors under the agricultural receipts and other persons 
concerned involved by creditors under agricultural receipts, to observe the future harvest and / or 
livestock that act as pledge for agricultural receipts, collecting information about the pledge and 
debtors under agricultural receipts, their systematization in a database and use of such databases in 
conformity with the procedure provided by law; 
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“Agricultural products” means the products with their list defined in groups 01-14 of Sections 
I and II of The Ukrainian Classification of Goods for Foreign Trade, according to the Law of 
Ukraine "On Customs Tariff of Ukraine". 

 
“Livestock” means the animals defined in Section I of The Ukrainian Classification of Goods 

for Foreign Trade, according to the Law of Ukraine "On Customs Tariff of Ukraine". 
 

Section ІІ 
Agricultural Receipts 

 
Article 2. General Provisions 

 
Agricultural Receipts shall be used in agricultural commodity transactions. 
 
Agricultural Receipts may be issued by persons having title to agricultural land or the right 

to use such land legally for agricultural production. If a title to land is owned by two or more co-
owners or the right of use belongs to two or more users, Agricultural Receipts shall be issued 
jointly. The joint issuers of Agricultural Receipt shall be jointly liable for failure to fulfil their 
obligations thereunder. 

 
Transfer of title or the right to use land shall not terminate the pledge of future harvest 

specified in Agricultural Receipt, nor shall it terminate the rights of the debtor and the creditor 
under Agricultural Receipt to use land before harvesting; however, no longer than until the end of 
the current marketing year. 

 
Agricultural Receipts shall be issued in two copies, one of which shall be filed by the person 

who performs notarial acts of certification and registration, and the other shall be transferred to the 
creditor under Agricultural Receipt. At the request of the debtor under Agricultural Receipts, it may 
be provided with certified copy of the issued Agricultural Receipt. 

 
According to the type of commitment, Agricultural Receipts are divided into Agricultural 

Commodity Receipts and Agricultural Financial Receipts. 
 
Article 3. Types of Agricultural Receipts 

 
Depending on the way of fulfilment by the debtor of its obligations under Agricultural 

Receipts, Agricultural Receipts are divided into Agricultural Commodity Receipts and Agricultural 
Financial Receipts.  
 
Article 4. Form of Agricultural Commodity Receipt and Settlement of Disputes concerning 
the Quality of Agricultural Products 

 
Agricultural Commodity Receipts shall be made in writing on a form to be certified by 

notary and may not be converted into paperless form (immobilized), unless otherwise provided by 
this Law. 

 
An Agricultural Commodity Receipt shall contain the following mandatory details: 
1. The title - "Agricultural Commodity Receipt" 
2. Delivery period of agricultural products. 
3. Details of the creditor and the terms of further transfer of rights under Agricultural 

Receipt. 
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4. Subject - unconditional commitment to supply agricultural products, their quantity and 
quality as well as the formulas of agricultural product recalculation in the case of the supply of 
agricultural products of other quality. 

5. Terms and place of delivery of agricultural products. 
6. Description of the pledge, including information on the number of pledged movable 

property, cadastral number, location, documents of title to the land on which the pledged future 
harvest is grown or identification numbers of livestock that act as pledge under the Agricultural 
Receipt. 

7. Date and place of issuance. 
8. The name of the debtor, place of registration, registration number of his taxpayer card 

(passport number and series in case if the person refused to receive it) and signature - for 
individuals. Name, address, location, EDRPOU code, signature of its authorized person and seal - 
for legal entities. In the case of two or more debtors, the data of all debtors shall be specified. 

 
The debtor and the creditor may agree to include additional terms to the text of Agricultural 

Commodity Receipt if not inconsistent with the provisions of this Law. 
 
Any document that does not meet the requirements of this Article shall not be deemed an 

Agricultural Receipt. 
 
Quality of agricultural products being the subject of an Agricultural Commodity Receipt 

shall be determined by the debtor and the creditor by mutual consent according to GOST 
specifications, technical regulations, and classifiers in force in Ukraine on the day of issue of 
Agricultural Receipts. 

 
The Expert Institution, authorized to settle the disputes concerning the quality of products in 

commitments under Agricultural Commodity Receipts, shall be selected by mutual consent of the 
debtor and the creditor from the list of institutions that by law have the authority to make such an 
assessment of product quality. 

 
If on the day of a dispute concerning the product quality, the Expert Institution, agreed upon 

by the debtor and the creditor under the Agricultural Receipt, does not have authority under the law 
to carry out necessary examination, the debtor and the creditor, by mutual consent, may choose 
another duly authorized Expert Institution. 

 
If the debtor and the creditor fail to come to agreement, the quality examination shall be 

conducted by the Expert Institution appointed by the main body in the system of central executive 
authorities on the formulation and implementation of national agricultural policy, and national food 
security policy. 
 
Article 5. Commitments under Agricultural Financial Receipts 

 
Financial Agricultural Receipt - means the agricultural receipt that contains the debtor’s 

unconditional commitment under an agricultural receipt to pay the sum of money, with its size 
determined by the formula agreed between the debtor and the creditor based on the prices of 
agricultural products or livestock in a specified quantity and quality; 

 
The commitment of the debtor under Agricultural Financial Receipt is to transfer funds to 

the creditor under Agricultural Financial Receipt exclusively by bank transfer. 
 
Article 6. Form of Agricultural Financial Receipts 
 

Agricultural Financial Receipts shall be made in writing on a form to be certified by notary 
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and may not be converted into paperless form (immobilized), unless otherwise provided by this 
Law. An Agricultural Financial Receipt shall contain the following mandatory details: 

 
1. The title - "Agricultural Financial Receipt" 
2. The term of funds payment. 
3. Details of the creditor and the terms of further transfer of rights under Agricultural 

Receipt. 
4. Subject - unconditional obligation to pay funds, formula for calculation of the debtor’s 

financial obligation, and the number and gender features of agricultural products that are an integral 
part of such formula. 

5. Terms and place of funds payment. 
6. Description of the pledge, including information on the number of pledged movable 

property, cadastral number, location, documents of title to the land on which the pledged future 
harvest is grown or identification numbers of livestock that act as pledge under the Agricultural 
Receipt. 

7. Date and place of issuance. 
8. The name of the debtor, place of registration, registration number of his taxpayer card 

(passport number and series in case if the person refused to receive it) and signature - for 
individuals. Name, address, location, EDRPOU code, signature of its authorized person and seal - 
for legal entities. In the case of two or more debtors, the data of all debtors shall be specified. 

 
The debtor and the creditor may agree to include additional terms to the text of Agricultural 

Financial Receipts if not inconsistent with the provisions of this Law. 
Any document that does not meet the requirements of this Article shall not be deemed an 
Agricultural Receipt. 
 
Article 7. Pledge of Future Harvest 

 
Agricultural Receipt establishes security for performance of obligations of the debtor under 

Agricultural Receipt by pledge of his/its future harvest or livestock. Such pledge may include 
exclusively future harvest of agricultural products or livestock forthcoming harvest agricultural 
products or live animals which are the subject of Agricultural Receipt. 

 
The pledge amount may not be less than the amount of the commitment under the 

Agricultural Receipt. On the day of issue of Agricultural Receipt, the future harvest of agricultural 
products or livestock may not be in other pledge except for in pledge under Agricultural Receipts.   

 
At the time of harvest or obtaining products of animal origin, a respective part of harvested 

agricultural products becomes pledged property. The burden of proving the origin of harvested 
agricultural products lies on the debtor under Agricultural Receipts. 

 
Pledge of any future harvest of agricultural products or live animals under any Agricultural 

Receipt entrusts the creditor, if the debtor fails to meet obligations under such Agricultural Receipt, 
to have priority over any other creditors in satisfying such creditor’s claims at the expense of 
pledged future harvest of agricultural products or live animal under such Agricultural Receipt in the 
course of the enforcement procedure for such debtor’s obligation under said Agricultural Receipt. 
Satisfaction of such creditor’s claims under said Agricultural Receipt at the expense of pledged 
future harvest of agricultural products or live animals shall be enforced at option of the creditor 
under such Agricultural Receipt in any way permitted by legislation, including transferring the title 
to the pledge subject to such creditor in discharge of property obligation of the debtor under such 
Commodity Agricultural Receipt; empowering the creditor under such Agricultural Receipt to 
continue growing of the pledged future harvest of agricultural products or to continue bringing up 
live animals, to harvest the agricultural products either on its own or through any authorised person 
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and to repay the property obligation of the debtor under such Commodity Agricultural Receipt  
through acquiring the title to such harvested agricultural products or to repay monetary obligation of 
the debtor under the Financial Agricultural Receipt by virtue of entering into a purchase-sale 
contract for pledged agricultural products (live animals) with any other person (buyer) (including 
awarding the contract through a public bidding) and obtaining payment under such contract in 
consideration for obligations of the debtor under such Agricultural Receipt. 

 
Any losses incurred by the creditor under an Agricultural Receipt in connection with 

continued growing and harvesting pledged agricultural products shall be repaid by the debtor under 
such Agricultural Receipt individually, in accordance with procedures provided for in legislation for 
indemnification of any property damages. 

 
If crops, future harvest of which is pledged, or farm livestock, which are subject of the 

pledge under Agricultural Receipts, are lost (destroyed), the debtor under such Agricultural Receipt 
shall be obliged to replace the pledge subject by consent of the creditor with any other analogous or 
equivalent property, in witness whereof the Agricultural Receipt shall be provided with an 
endorsement to be witnessed with signatures of authorised representatives of the debtor and creditor 
under such Agricultural Receipt. Unless otherwise agreed between such debtor under the 
Agricultural Receipt and the creditor under the Agricultural Receipt in the event of the crop loss, 
future harvest of which is pledged under such Agricultural Receipt, future harvest of any 
agricultural products to be grown at the land plot where such lost crops were grown shall become 
the subject of pledge under such Agricultural Receipt.    

 
After harvesting or receiving animal products and full settlement of obligations of the debtor 

under Agricultural Receipt, the remaining agricultural products or funds derived from sale thereof 
shall be at disposal of the debtor under Agricultural Receipt. 

 
If the harvest or obtained products of animal origin are insufficient for full settlement of 

obligations of the debtor under Agricultural Receipt, the future harvest of any other agricultural 
products that are grown or will be grown by the debtor under Agricultural Receipt on the land used 
before for growing of agricultural products, the future harvest of which acted were pledged under 
Agricultural Receipt, and the products of animal origin from the livestock raised on the land used 
before for growing of livestock, the products of animal origin of which were pledged under 
Agricultural Receipt, and such pledge shall be valid until complete fulfilment of the obligations of 
debtor under Agricultural Receipt. 

 
Satisfaction of obligations under an Agricultural Receipt may be secured additionally with 

any other types and manners of performance bonds as provided for in legislation for the time being 
in force in Ukraine. 

 
The subject of pledge may be insured by the creditor under an Agricultural Receipt or the 

debtor under an Agricultural Receipt. Such creditor and debtor may agree on joint payment of 
insurance costs related to the subject of pledge insurance under their Agricultural Receipt.  
 
Article 8. Monitoring Pledge of Future Harvest of Agricultural Products and Livestock 

 
Creditor under Agricultural Receipt shall be entitled, alone or involving third parties, to 

monitor the future harvest of agricultural products and livestock pledged under his/its Agricultural 
Receipt. Monitoring may be carried out round-the-clock throughout the effective term of pledge of 
the future harvest of agricultural products or livestock. 

 
Monitoring involves observation of future harvest and livestock, compliance by the debtor 

under Agricultural Receipt with relevant processes, with the possibility of access to the land on 
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which the future harvest or livestock pledged under Agricultural Receipts are grown, as well as 
access to the premises where harvested agricultural products and livestock pledged under 
Agricultural Receipts are kept and stored.   

 
After harvesting, monitoring shall be carried out by observation of the harvested 

Agricultural products, with the possibility of access to the places of storage. 
 
Direct interference or impeding economic activity of the debtor is prohibited unless 

otherwise provided by law. 
 
If any violations by the debtor under Agricultural Receipt of the processes of growing of 

agricultural products pledged under Agricultural Receipt, or conditions of keeping the livestock 
pledged under Agricultural Receipt, jeopardizing the future harvest of Agricultural products or 
Livestock in the normal amount are detected, the creditor under Agricultural Receipt shall be 
entitled to take a formal note of procedural violation and require the debtor to eliminate the 
violation within a reasonable time sufficient to eliminate the violation completely and to prevent 
loss or significant deterioration of the pledge. If the requirements set forth in the note of procedural 
violation are not fulfilled by the debtor under Agricultural Receipt alone during the specified 
period, the creditor under Agricultural Receipt shall be entitled, in order to save the future harvest 
of the debtor, to take the pledged property under his/its protection and independently, or with the 
assistance of third parties, to perform actions of further growing of future harvest or livestock in 
compliance with the relevant processes; in this case, the cost of creditor under agricultural receipt of 
such growing shall be reimbursed by the debtor under Agricultural Receipt according to the 
standard procedure.   

 
In case of disagreement with the requirements set forth in the note of procedural violation, 

the debtor under Agricultural Receipt may apply to the organization specifically authorized by the 
main body in the system of central executive power for implementation of national agricultural 
policy, national food security policy, state management in the sphere of agriculture, horticulture, 
viticulture, food processing industry and integrated development of rural areas. The said 
organization shall consider the dispute and make a decision on the dispute, which will be binding on 
the parties, within two working days following receipt of the complaint with the note of procedural 
violation by be debtor made out by the creditor. In this case, the creditor under Agricultural Receipt 
shall not be entitled to perform actions of further growing of future harvest or livestock in pledged 
under Agricultural Receipt until settlement of such dispute by specially authorized organization. In 
the absence of a decision of the aforementioned organization during the specified period, the 
debtor's complaint shall be deemed unjustified and rejected. 

 
Section III 

Circulation of Agricultural Receipts 
 

Article 9. Agricultural Receipt Issuance Procedure 
 
Agricultural Receipt shall be issued separately for each type of agricultural products defined 

by gender or individual features. Agricultural Commodity Receipt may be issued for each delivery 
scope of agricultural products agreed by creditor and debtor.   

 
At issuance, an Agricultural Receipt shall be notarized in conformity with the procedure 

established for transactions by the Law of Ukraine "On Notaries", taking into account the 
peculiarities established by this Law. Information on Agricultural Receipt at the time of its notarial 
certification shall be entered in the Register of Agricultural Receipts by the person who performs 
notarial acts. Information about the pledge under Agricultural Receipt shall be entered into the State 
Register of Encumbrances over Movable Property by the person who performs notarial acts at the 
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time of notarial certification of Agricultural Receipt. In the case of additional security under 
Agricultural Receipts, such information may be entered to the relevant registers in accordance with 
the legislation of Ukraine. 

 
Agricultural Receipt shall be deemed issued since its registration in the register of 

Agricultural Receipts 
 
Article 10. Keeping Register of Agricultural Receipts 

 
The Register of Agricultural Receipts shall be kept by the main body in the system of central 

executive power for implementation of national agricultural policy, national food security policy, 
state management in the sphere of agriculture, horticulture, viticulture, food processing industry and 
integrated development of rural areas. The holder of the Register of Agricultural Receipts, in 
conformity with the procedure established by the Cabinet of Ministers of Ukraine, shall invest the 
persons who perform notarial acts with authority of Registrars of the Register of Agricultural 
Receipts, which will provide the services of making entries in the Register of Agricultural Receipts 
and will provide information from the Register to other persons. 

 
The main body in the system of central executive power for implementation of national 

agricultural policy, national food security policy, state management in the sphere of agriculture, 
horticulture, viticulture, food processing industry and integrated development of rural areas shall 
appoint  the state-owned company that belongs to its sphere of supervision, Administrator of the 
Register of Agricultural Receipts, authorizes it to take measures for development and maintenance 
of software of the Register of Agricultural Receipts and be responsible for technical and 
engineering support, preservation and protection of the data contained in the Register of 
Agricultural Receipts. 

 
Requirements for the Register of Agricultural Receipts and its keeping procedure shall be 

established by the main body in the system of central executive power for implementation of 
national agricultural policy, national food security policy, state management in the sphere of 
agriculture, horticulture, viticulture, food processing industry and integrated development of rural 
areas     
 
Article 11. Assignment of Creditor's Rights under an Agricultural Receipt 

 
Assignment of rights under an Agricultural Receipt shall be carried out through “Assigned” 

endorsement on the Agricultural Receipt or on its enclosure being its integral part, indicating the 
new creditor under Agricultural Receipt. Such endorsement shall be certified and (if available) 
sealed by the previous creditor under the Agricultural Receipt. 

 
Assignment of rights under Agricultural Receipts shall be subject to notarial certification in 

the manner prescribed by the Law of Ukraine "On Notaries" for transactions, taking into account 
the peculiarities established by this Law. 

 
Assignment of rights under Agricultural Receipts, if not certified by a notary, shall not result 

in transfer of creditor’s rights to a third party under Agricultural Receipt. 
 
Article 12. Obligations under Agricultural Receipts 

  
Agricultural Receipts shall be valid until complete fulfilment. With the consent of the 

creditor, the date of fulfilment of the obligations under the Agricultural Receipt may be transferred 
to the next marketing year. 
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Fulfilment of Agricultural Receipts for each type of agricultural product shall be made in the 
order of their issuance. 

 
Agricultural Commodity Receipts shall be fulfilled through delivery of agricultural products 

specified in the receipt from the debtor to the creditor under Agricultural Receipt on the agreed 
delivery terms. 

 
Delivery of agricultural products of the quality other than that specified in the Agricultural 

Receipt or in the agreed recalculation formula shall not be deemed fulfilment of Agricultural 
Receipt. 

 
Agricultural Financial Receipts shall be fulfilled by funds transfer by the debtor under 

Agricultural Receipt into the bank account specified by the creditor under Agricultural Receipt.    
 
The creditor under Agricultural Receipt, within three business days following fulfilment of 

the obligation under Agricultural Receipt, shall make “Fulfilled” inscription on the Agricultural 
Receipt  with his/its signature and (if available) seal and return such Agricultural Receipt to the 
debtor. Such return shall be made by personal transfer of Agricultural Receipt from the creditor to 
the debtor, and if it is impossible - by sending a registered letter with description of its contents to 
the debtor specified in the Agricultural Receipt. 

 
No Agricultural Receipt with an inscription of its fulfilment shall be allowed for repeated 

use. Information on Agricultural Receipts issued and fulfilled shall be stored in the Register of 
Agricultural Receipts at least for ten years. 

 
After return to the debtor of the original Agricultural Receipt with the inscription of its 

fulfilment made pursuant to this Law, the debtor under the Agricultural Receipt may refer to the 
person who performs notarial acts for making an entry in the Register of Agricultural Receipts on 
termination of such Agricultural Receipt in consequence of its complete fulfilment. 

 
With the consent of the creditor under Agricultural Receipt and the debtor under 

Agricultural Receipt, the obligations may be fulfilled by instalments. In this case, the minimum lot 
of agricultural products to be delivered for fulfilment by instalments shall be specified in the 
Agricultural Commodity Receipts. As for Agricultural Financial Receipts, the minimum amount of 
money to be paid for fulfilment by instalments shall be specified in such Agricultural Financial 
Receipts. If the text of the Agricultural Receipt does not contain the minimum partial fulfilment 
clause, the creditor under Agricultural Receipt may refuse acceptance of partial fulfilment of the 
debtor’s obligations under the Agricultural Receipt. 

 
In case of partial fulfilment of the Agricultural Receipt, an inscription shall be made on it 

with indication of the fulfilled part of the obligation and its remaining part. Such inscription shall be 
certified by signatures and seals (if any) of the debtor and the creditor under Agricultural Receipt. 
In this case, the pledge under the Agricultural Receipt shall remain in the original volume. 

 
With the consent of the parties, obligations under Agricultural Commodity Receipt may be 

fulfilled by transferring warehouse documents proving the title of the owner to agricultural products 
stored in the warehouse 
 
Article 13. Liability of the Debtor under Agricultural Receipts 

 
Failure to fulfil Agricultural Receipts shall entail liability of the debtor under the 

Agricultural Receipts irrespective of his/its guilt, force majeure or accidental coincidence. 
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Availability of Agricultural Receipts without an inscription of its fulfilment is the sufficient 
proof of indisputability of the creditor's requirements under Agricultural Receipt. 

 
In case of failure of the debtor to fulfil his/its obligations under the Agricultural Receipt 

within the period specified therein, the creditor under the Agricultural Receipt may refer to the 
person authorized to perform notarial acts for enforcement inscription subject to immediate 
execution, on the basis of which the state enforcement officer shall within 48 hours provide transfer 
of pledge under the Agricultural Receipt to the creditor under the Agricultural Receipt collateral 
Agricultural Receipts. 

 
In case of absence in specie of the pledge subject to transfer to the creditor under the 

Agricultural Receipt, the creditor under the Agricultural Receipt has the right to satisfy his/its claim 
by other property of the debtor. 

 
In case of alienation by the debtor under the Agricultural Receipt of property, that is pledged 

under the Agricultural Receipt, to any third party before fulfilment of his/its obligations under the 
Agricultural Receipt, the creditor under the Agricultural Receipt may satisfy his/its claims against 
the debtor under the Agricultural Receipt at the expense of the same or equivalent property of such 
third party, after which he/it will have recourse against the debtor under the Agricultural Receipt. 

 
The creditor under the Agricultural Receipt issued on the earlier date shall have the right of 

priority to satisfy his/its claims under the Agricultural Receipt at the expense of pledge under the 
Agricultural Receipt with respect to the rights of creditors under the Agricultural Receipts issued on 
the later date by the same debtor concerning the same agricultural product. 

 
The creditor under the Agricultural Receipt issued on the earlier date shall have the right of 

priority to satisfy his/its claims under the Agricultural Receipt at the expense of the debtor’s 
property under the Agricultural Receipt issued on the later date concerning the same agricultural 
product if such creditor obtained fulfilment from the debtor under the Agricultural Receipt with 
violation of the order of priority established by Article 12 of this Law, within such unscheduled 
fulfilment, after which such creditor will have recourse against the debtor under the Agricultural 
Receipt.   

 
If the creditor under the Agricultural Receipt obtained the Agricultural Receipt from the 

previous creditor under the Agricultural Receipt by way of endorsement, such creditor shall be 
entitled to satisfy his/its claim at the expense of the property of the previous creditor or any of the 
previous creditors that are above his/its name in the list of endorsements, unless the text of 
endorsement of Agricultural Receipts contains the "unwarranted” clause. In case the previous 
creditor under the Agricultural Receipt fulfils his/its obligations under the Agricultural Receipt at 
the expense of own property, the rights of creditor under the Agricultural Receipt shall be 
transferred to him/it.    

 
Failure of the creditor under the Agricultural Receipt to return the Agricultural Receipt 

following complete fulfilment of the obligations thereunder, as envisaged by Article 12 of this Law, 
shall entail liability of the creditor under the Agricultural Receipt and such creditor shall 
compensate the debtor under the Agricultural Receipt for all damages and shall pay penalty 
amounting to 10 minimum wages.     

 
In case of failure of the creditor under the Agricultural Receipt to return the Agricultural 

Receipt for no good reason following complete fulfilment of the obligations thereunder during the 
period exceeding one month, as envisaged by Article 12 of this Law, such creditor under the 
Agricultural Receipt shall compensate the debtor under the Agricultural Receipt for all damages and 
shall pay penalty amounting to 100 minimum wages.   
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In case of failure of the creditor under the Agricultural Receipt to return the Agricultural 
Receipt for no good reason following complete fulfilment of the obligations thereunder during the 
period exceeding six months, as envisaged by Article 12 of this Law, such creditor under the 
Agricultural Receipt shall compensate the debtor under the Agricultural Receipt for all damages and 
shall pay penalty amounting to 300 minimum wages, but in any event not less than the minimum 
requirements set by the Law of Ukraine "On Restoring the Debtor's Solvency or its Declaring 
Bankrupt" for proceedings in bankruptcy. 
 
Article 14. Surety of Financial Institutions 

 
Liabilities under Agricultural Receipts may be guaranteed by surety of financial institution, of 

which such financial institution specifies in the text of Agricultural Receipt by making the 
“Standing surety” certified by the signature of its authorized representative and the seal. A surety of 
financial institutions under Agricultural Receipts shall be exercised in the same manner as 
transactions concerning bill avalization 
 

Section IV 
Final Provisions 

 
1. This Law takes effect two months following its publication 
 
2. Before bringing the legislation into conformity with this Law, laws and other regulatory acts to 
be applicable to relations of registration, issue, circulation and fulfilment of Agricultural Receipts in 
the part that does not contravene this Law. 
 
3. Amendments shall be made in the following legislative acts: 
1) Criminal Code of Ukraine (Gazette of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2001, No 25 p. 131) shall 
be supplemented with Article 191-1 to read as follows: 
  
‘Evasion of obligations under an Agricultural Receipt by the person who issued it, thus inflicting 
property damages on third persons, shall be punished with the imprisonment lasting for up to three 
years or with the freedom restraint for the same period or with a fine amounting from a hundred to 
two hundreds of tax-exempt minimums of citizens’ income. 
 
 The same actions inflicting essential material damage on other persons shall be punished 
with the imprisonment lasting from three to five years or with the freedom restraint for the same 
period. 
 
 Actions provided for in part 1 of this Article, resulting in infliction of great damage shall be 
punished with the imprisonment lasting from four to six years or with the freedom restraint for the 
same period.  
 
 Actions provided for in part 1 of this Article, resulting in infliction of extremely great 
damage shall be punished with the imprisonment lasting from five to eight years.’ 
 
Amendments shall be made in clauses 2-4 of the note to Article 185 of the Criminal Code of 
Ukraine by inserting words ‘as well as with Article 191-1’ in front of the words ‘of this Code’  
 
2). Amendments shall be made in part 2 of Article 112 in the Criminal & Procedural Code of 
Ukraine (Gazette of the Supreme Council of UkrSSR, 1961, No 2, p. 15) by inserting words ‘with 
Article 191-1’ after the words ‘Article 190’ and in front of the words ‘Articles 192’ 
 
3). To amend Part 1 of Article 37 of the Law of Ukraine "On Notaries" (Gazette of the Verkhovna 
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Rada of Ukraine, 1993, № 39, page 383) by adding paragraphs 6 and 7 as follows: 
 

"6) provide notarial certification of Agricultural Receipts and transfer of rights thereunder, 
  7) make enforcement inscriptions for enforcement of obligations under the Agricultural 

Receipts and pledge foreclosure thereunder" 
 
4). To amend the Law of Ukraine "On Enforcement Proceedings" (Gazette of the Verkhovna Rada 
of Ukraine, 1999, № 24, page 207): 
 

1.  To amend Article 11 by paragraph 4 by adding the following: 
"4. In the cases provided by law, the rights of the state enforcement officer envisaged by clauses 
4,5,7, 15, Part 3 of Article 11 may be delegated to other enforcement executives with the issue of a 
reasoned order. In addition, all executive acts performed by such executives during exercising their 
rights of the state enforcement officer shall be subject to approval and become effective only after 
approval by the relevant authorities." 
 

2. To amend the second part of Article 25 by adding the third and fourth paragraph as follows: 
"Executive documents of enforcement of the obligations under the Agricultural Receipts shall be 
considered on the day they are received, of which the state enforcement officer makes the decision 
on the enforcement proceedings. 
 

In the resolution on initiation of the enforcement proceedings for the enforcement of 
obligations under the Agricultural Receipts, the state enforcement officer shall indicate the need for 
the debtor to fulfil his/its obligation within one day after the ruling and shall note that failure of the 
debtor to submit documentary evidence of fulfilment of the decision will result in enforcement of 
the decision with recovery from the debtor of the execution fee and the costs associated with the 
organization and conduct of enforcement proceedings under this Law. According to claim of the 
execution creditor, the state enforcement officer, concurrently with an order of initiation of the 
enforcement proceedings shall instruct the execution creditor or his/its representative to carry out 
enforcement actions and to exercise the rights of the state enforcement officer in accordance with 
paragraph 4 of Article 11 of this Law concerning search of the debtor's property, its description, 
arrest and transfer for safe custody, and shall also attach the property and assets of the debtor, of 
which the relevant decision is made " 
 

3. To set forth the third paragraph of Article 29 in the following wording: 
"Execution proceedings at night are allowed if non-fulfilment of judgment poses a threat to life or 
health of citizens, or is related with enforcement of obligations under the Agricultural Receipts, or if 
the enforcement actions commenced before ten o’clock in the evening and it is necessary to 
proceed, but with further notification of the head of the department, which reports directly to the 
state enforcement officer, not later than the next business day after such actions." 

 
4. To amend Article 61 by adding the third paragraph: 

"Enforcement inscriptions under Agricultural Commodity Receipts shall be fulfilled in the same 
way. 
 
For their fulfilment within 48 hours following initiation of enforcement proceedings, the state 
enforcement officer or the person entrusted with it in accordance with paragraph 4 of Article 11 
shall seize the items specified in the enforcement document and shall transfer the same to the 
execution creditor with making out of a relevant report. In the case of the destruction of the item 
that had to be transferred to the execution creditor in specie, or in the absence of such item with the 
debtor for other reasons, the state enforcement officer shall make out a grounded report of 
impossibility of execution, which is the ground for closing the execution proceedings of 
enforcement under an Agricultural Commodity Receipt." 
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4. To instruct the Cabinet of Ministers of Ukraine to amend the regulatory acts of the executive 
bodies to comply with this Law. 
 
5. To instruct the Ministry of Justice to amend Instructions on Maintenance of the State Register of 
Juristic Acts, Instructions on Maintenance Procedures of the State Register of Movable Property 
Encumbrances and Completion of Applications 
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Виновок експертів аграного ринку  
до проекту Закону України «Про аграрні розписки» 

(реєстраційний № 9610, від 19.12.2011 року) 
 
Враховуючи необхідність визначення основних засад кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю, у законопроекті 
пропонується запровадити аграрні розписки як новий спосіб кредитування 
сільськогосподарських товаровиробників, у першу чергу дрібних та середніх, які не мають 
достатньо ліквідного майна, крім прав на майбутній вражай та молодняка 
сільськогосподарських тварин, під їх заставу. Прийняття цього проекту надасть можливість 
зазначеним товаровиробникам залучати матеріально-технічні та фінансові ресурси під 
заставу майбутнього врожаю. 

 
Законопроектом визначається правовий статус аграрної розписки, що за своїми 

правовими ознаками, з огляду на положення законодавства України, може бути віднесена як 
до цінних паперів, так і до боргового документа, саме як похідний товаророзпорядчий 
цінний папір згідно класифікації цінних паперів, яка передбачена в ЗУ «Про цінні папери та 
фондовий ринок». Незважаючи на специфіку, фінансова аграрна розписка також визначена 
товаророзпорядчим похідним цінним папером з огляду на той факт, що сума заборгованості 
визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на 
сільськогосподарську продукцію або живі тварини у визначеній кількості та якості. Тобто 
заставою за фінансовою аграрною розпискою залишається та сама продукція що і в товарній 
аграрній розписці, і сторони, обліковують кількість продукції, яку у фінансових аграрних 
розписках за формулою перераховують у грошове зобов’язання.  

 
Суттєвою позитивною рисою законопроекту є те, що в ньому питання кредитування (в 

тому числі товарного) сільськогосподарських виробників, які видають аграрні розписки, 
практично не розглядаються, залишаючи всі вказані питання на розсуд сторін договірних 
правовідносин. Головним предметом законодавчого регулювання в законі є захист прав та 
законних інтересів сторін, і запропонованими механізмами досягається оптимальний баланс 
інтересів кредиторів та сільськогосподарських товаровиробників.  

 
Законопроект прийнятий в першому читанні містить майже всі необхідні елементи 

для впровадження Аграрних розписок, базуючись на досвіді Бразилії, а саме: 
 
1. Моніторинг 

 
Кредитор має право здійснювати цілодобово моніторинг протягом всього терміну дії 

застави майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин. Для цього 
закон наділяє кредитора можливістю доступу на земельні ділянки, на яких вирощується 
майбутній врожай або утримуються живі тварини, що є предметом застави за аграрною 
розпискою, доступу до приміщень, де утримуються живі тварини та зберігається зібрана 
сільськогосподарська продукція, перевірки виконання боржником заходів, передбачених 
технологією виробництва аграрної продукції. Незважаючи на нетиповість зазначеного 
механізму для України, його застосування здійснюється сторонами після добровільної видачі 
аграрної розписки, тобто боржник свідомо погоджується з такими умовами та бере на себе 
відповідні зобов’язання не перешкоджати кредитору. Сторони можуть більш детально 
домовитись про умови та правила здійснення моніторингу як в самому тексті аграрної 
розписки (і тоді таке обмеження переходитиме до нових кредиторів після відступлення 
аграрних розписок), або в окремій угоді, яка припиняє дію в момент передачі аграрної 
розписки. Впровадження моніторингу не призводить до зростання ціни інвестицій під 
аграрні розписки, оскільки моніторинг є правом, а не обов’язком кредитора, як і в інших 
відносинах пов’язаних із перевіркою збереження заставленого майна, і кредитор приймає 
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рішення про ступінь прискіпливості моніторингу – а відтак і про прямопропорційний розмір 
витрат на нього – самостійно, з огляду на ступінь довіри до боржника та вживані ним 
додаткові заходи забезпеченя. 

 
2. Довговічність застави 

 
Аграрні розписки діють до повного їх виконання. За згодою кредитора, дата 

виконання зобов’язань за аграрною розпискою може бути перенесена на наступний 
маркетинговий рік – тобто без втрати черговості пріоритету для кредитора. У разі 
недостатності зібраного врожаю або отриманої продукції тваринного походження для 
повного погашення зобов’язань боржника, предметом застави за аграрною розпискою стає 
майбутній врожай будь-якої іншої сільськогосподарської продукції, що вирощується або 
буде вирощуватися боржником на вказаній в аграрній розписці земельній ділянці, і так до 
повного виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою або стягнення з боржника 
збитків від такого невиконання. 

 
Новим для законодавства України видається положення законопроекту про те, що 

перехід права власності чи права користування земельною ділянкою не зупиняє дію вказаної 
у аграрній розписці застави майбутнього врожаю та не припиняє прав боржника та 
кредитора за аграрною розпискою на користування земельною ділянкою до збору 
відповідного врожаю. Зазначене положення є предметом договірних правовідносин сторін, 
що виражається у певному обтяженні земельної ділянки, а отже не перешкоджає праву 
кожного на володіння, користування і розпорядження своєю власністю, в межах взятих на 
себе зобов’язань перед третіми особами (в т. ч. нового покупця або орендаря такої земельної 
ділянки, який має право встановити власний режим користування належним йому майном з 
урахуванням раніше встановлених попереднім власником чи користувачем обмежень). Це не 
породжує перехід до нового власника земельної ділянки прав і обов’язків боржника за 
аграрною розпискою. Поширення режиму застави майбутнього врожаю за аграрною 
розпискою на нового власника земельної ділянки є загальною практикою, за якою до нового 
власника майна переходять ризики заставодавця,  про що покупець відповідної земельної 
ділянки зобов’язаний знати під час придбання (зокрема з огляду на відкритість реєстрів 
обтяжень та відкритість реєстру аграрних розписок). 

 
У разі відчуження боржником за аграрною розпискою майна, що виступає предметом 

застави за аграрною розпискою, будь-якій третій особі до того, як ним будуть виконані 
зобов’язання за аграрною розпискою, кредитор за аграрною розпискою вправі задовольнити 
свої вимоги до боржника за аграрною розпискою за рахунок такого чи рівноцінного майна 
такої третьої особи, після чого в неї виникає право регресної вимоги до боржника за 
аграрною розпискою. Тобто особа, яка придбала майно у боржника, який згідно взятих на 
себе зобов’язань за аграрною розпискою не має права його відчужувати, розділяє 
відповідальність з боржником. Передача прав регресу захищає інтереси добросовісних осіб, 
які через недбалість або злу волю боржника не з’ясували наявність у боржника обмежень в 
праві розпоряджатися майном.  

 
3. Стихійні лиха або форс-мажорні обставини 

 
За невиконання аграрних розписок, боржник за аграрною розпискою несе 

відповідальність незалежно від наявності його вини, дії обставин непереборної сили чи 
випадкового збігу обставин. Ця умова є життєво-необхідною для застосування до аграрних 
розписок спрощеної процедури примусового стягнення через виконавчий напис нотаріуса у 
безспірних вимогах. Зміщення за рахунок цього балансу інтересів на бік кредитора 
компенсується умовами про страхування предмету застави, який може бути застрахований 
кредитором або боржником як разом, так і окремо один від одного.  
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4. Якість продукції в товарних аграрних розписках 
 

Одним із основних положень законопроекту направлених на захист прав та інтересів 
кредиторів за аграрними розписками передбачається, що поставка сільськогосподарської 
продукції іншої якості, ніж визначено в аграрній розписці або в погоджених формулах 
перерахунку, є невиконанням аграрної розписки. У той же час, задля досягнення балансу 
прав сторін, якщо сторони доходять згоди виконати аграрну розписку в іншому порядку ніж 
передбачено в ній, вони вправі внести відповідні зміни до такої аграрної розписки. Фактично 
зазначене положення законопроекту захищає сторони від спорів щодо якості продукції, 
шляхом зобов’язання сторін самостійно при видачі аграрної розписки визначити єдині 
вимоги до якості або узгодити відповідні формули перерахунку при альтернативних якісних 
показниках продукції. 

 
5. Централізований реєстр 

 
Законопроектом передбачається створення Реєстру аграрних розписок – єдиної 

інформаційної системи, що містить відомості про обов’язкові реквізити виданих та 
погашених аграрних розписок. Окремо зазначається, що не може бути жодних обмежень в 
доступі до інформації про факт видачі аграрних розписок конкретним боржником за 
аграрною розпискою, які на момент звернення до Реєстру аграрних розписок залишаються 
невиконаними, та назви сільськогосподарської продукції, з якою пов’язані зобов’язання 
такого боржника. Реєстратор Реєстру аграрних розписок вправі видавати іншим особам 
інформацію про видані конкретним боржником аграрні розписки та історію їх обігу лише за 
згодою боржника або кредитора за такою аграрною розпискою відповідно до Закону України 
«Про захист персональних даних». 

 
Вимоги до Реєстру аграрних розписок та порядок його ведення встановлюється 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 
аграрну політику. Окремо необхідно зазначити, що внесення записів до реєстру аграрних 
розписок та здійснення нотаріальних дій є різними за правовою природою діями і 
врегульовані різними законодавчими актами (так само як різними діями є  посвідчення 
договорів купівлі-продажу нерухомого майна та реєстрація прав на нерухомість). Це 
зумовлює функціонування реєстру як окремої цілісної системи національного рівня 
незалежно від сфери інтересів Міністерства юстиції України. 

 
6. Черговість розподілення коштів 

 
Окрім загальних положень законодавства України, які діють в цій сфері, 

законопроектом передбачається, що кредитор за аграрною розпискою, яка була видана 
раніше, має переважне право на задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави в 
аграрній розписці відносно прав кредиторів за аграрними розписками, які були пізніше 
видані тим самим боржником щодо тієї самої сільськогосподарської продукції. Кредитор за 
аграрною розпискою, яка була видана раніше, вправі задовольнити свої вимоги за аграрною 
розпискою за рахунок майна кредитора за пізніше виданою боржником аграрною розпискою 
щодо тієї самої продукції, якщо такий кредитор отримав від боржника виконання за 
аграрною розпискою з порушенням черговості, встановленого законом, в межах такого 
позачергово отриманого виконання, після чого в  кредитора, який отримав позачергове 
виконання, виникає право регресної вимоги до боржника за аграрною розпискою. 

 
7. Оперативне звернення стягнення 

 
На сьогоднішній день звернення стягнення відбувається наступним чином, як це 

показано на зображенні нижче: 
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ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

10 днів – 6 місяців 

   

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ 

 

 

2 – 12 місяців

Звернення до 
суду 

Судовий розгляд Набрання судовим 
рішенням законної сили 

Договір кредиту Договір застави 

Виконання 
договору 

 

РЕЄСТР 
ОБТЯЖЕНЬ 
РУХОМОГО 
МАЙНА 

 

1 ДЕНЬ 

Реєстрація 
обтяження 

Скасування  
обтяження 

Звернення до Державної виконавчої служби за примусовим виконанням рішення 

Закриття 
виконавчого 
провадження 

Оцінка 
арештованого майна 

Розшук та арешт 
майна боржника 

Пропозиція 
добровільно виконати 

Проведення торгів з 
реалізації арештованого 

майна

+

+

+ 

 ‐  

 ‐  

 ‐  

Законопроектом передбачається наступний порядок здійснення стягнення: 
 
 

 

 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 

 

 

 

 

 

 

 

10 днів – 6 місяців 

   

ВИКОНАВЧИЙ НАПИС НОТАРІУСА 

1 день 

Основний договір 
кредиту 

Аграрна 
розписка 

Виконання 
Аграрної розписки 

 

РЕЄСТР 
ОБТЯЖЕНЬ 
РУХОМОГО 
МАЙНА 

 

РЕЄСТР 
АГРАРНИХ 
РОЗПИСОК 

 

1 ДЕНЬ 

Реєстрація 
розписки і  
обтяження 

Скасування 
реєстрації 
розписки і   
обтяження 

Звернення до Державної виконавчої служби за примусовим виконанням рішення 

Закриття 
виконавчого 
провадження 

Оцінка 
арештованого майна 

Розшук та арешт 
майна боржника за 

допомогою стягувача 

Пропозиція 
добровільно виконати 

Проведення торгів з 
реалізації арештованого 

майна

+

+

+ 

 ‐  

 ‐  

 ‐  
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Таким чином, досягається суттєве скорочення часу необхідного для виконання 
зобов’язань за аграрними розписками. 

 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 
10 днів – 6 місяців 

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ 
2 – 12 місяців 

ВИКОНАВЧИЙ 
НАПИС НОТАРІУСА 
1 день 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 
10 днів – 6 місяців 

Існуючий

За аграрною розпискою

 
 

8. Інші важливі положення 
 

Право дорощування 
У разі виявлення в ході моніторингу порушення боржником за аграрною розпискою 

технологічних процесів вирощування сільськогосподарської продукції, майбутній врожай 
який є предметом застави за аграрною розпискою, або умов утримання живих тварин, які є 
предметом застави за аграрною розпискою, що ставить під загрозу отримання майбутнього 
врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин у звичайному обсязі, кредитор за 
аграрною розпискою вправі скласти акт про порушення технологій виробництва та вимагати 
від боржника усунути таке порушення протягом розумного строку. Формулювання розумний 
строк, яке застосовується в даному випадку, є широко вживаним у законодавстві України і 
визначається з урахуванням звичаїв ділового обороту та природи урятованого майна (напр.: 
рятування тварин яких не поють, вимагає швидшого реагування ніж внесення добрив на 
поле). Використання вказаного терміну обумовлено неможливістю заздалегідь врегулювати 
всі випадки порушень та різноманітності й еволюції агротехнологій виробництва. 

 
Якщо вимоги, викладені в акті про порушення технологій виробництва, не будуть 

усунуті боржником за аграрною розпискою самостійно протягом вказаного у акті строку, 
кредитор за аграрною розпискою вправі з метою порятунку майбутнього врожаю боржника 
самостійно взяти під охорону заставлене майно і самостійно або з залученням третіх осіб 
здійснювати дії з дорощування майбутнього врожаю або живих тварин з дотриманням 
відповідних технологічних процесів, при цьому витрати кредитора за аграрною розпискою 
на таке дорощування відшкодовуються боржником за аграрною розпискою в загальному 
порядку. Взяття під охорону заставленого майна і самостійне або з залученням третіх осіб 
дорощування майбутнього врожаю або живих тварин з дотриманням відповідних 
технологічних процесів, фактично є нічим іншим як рятування чужого майна, загальний 
режим якого передбачений законодавством України. 

 
Спори щодо якості продукції 
Спори щодо якості продукції в зобов‘язаннях з виконання аграрних товарних 

розписок та з приводу дотримання технологій виробництва вирішуються спеціально 
уповноваженою головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань 
забезпечення реалізації державної аграрної політики експертною установою, рішення якої є 
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остаточним. У той же час, з огляду на норми Конституції України сторони мають право 
оскаржити до суду рішення такої експертної установи.  

 
Експертною установою є фізична чи юридична особа, діяльність якої полягає у 

проведенні за плату товарознавчих досліджень у галузі сільського господарства, і яка 
підтвердила свою кваліфікацію у порядку, встановленому законом для судових експертів. 
Згідно ЗУ «Про судову експертизу» до таких осіб встановлюються вимоги в т. ч щодо 
наявності відповідних фахівців, їх освіти та підготовки, тощо. 

 
Раціональність використання земель 
Законопроектом передбачається, що у разі недостатності зібраного врожаю або 

отриманої продукції тваринного походження для повного погашення за рахунок такої 
сільськогосподарської продукції зобов’язань боржника за аграрною розпискою предметом 
застави за аграрною розпискою стає майбутній врожай будь-якої іншої 
сільськогосподарської продукції, що вирощується або буде вирощуватися боржником за 
аграрною розпискою на земельній ділянці, на якій до цього вирощувалася 
сільськогосподарська продукція, майбутній врожай якої був предметом застави за аграрною 
розпискою, до повного виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою. Зазначене 
положення законопроекту було узгоджене із законодавством України в частині забезпечення 
раціонального використання земель, адже фактично законопроектом передбачена 
можливість передачі в заставу інших культур, які можуть вирощуватись на конкретній 
земельній ділянці. 
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Система гарантування складських документів на зерно 
 

В сучасних умовах складські документи на зерно, покликання яких збільшити обсяги 
інвестування для сільського господарства, не виконують належним чином своїх завдань. 
 

Причиною цього є значні ризики, які спіткають зерно в ході його зберігання. 
І далеко не всі ці ризики можливо усунути традиційними методами страхування. 
  
Від власника зерна, що під складський документ передає зерно на зберігання, ще можна 
вимагати брати на себе ризики неналежного виконання зобовязань зерновим складом, 
оскільки між цими особами існують тривалі стосунки, виробник зерна і зерновий склад 
здійснюють діяльність в одній місцевості і знають ділові якості один одного. Вимагати цього 
ж від інвестора, який перебуваючи на іншому кінці світу купує складський документ або 
надає кредит під його заставу означає покладення на такого інвестора обовязку при наданні 
інвестиції перевіряти ризики, повязані  не лише з особою боржника, але й із зерновим 
складом, що видав складський документ, та закладати такі ризики у ціну інвестицій. 
 

Норма статті 15 Закону України «Про сертифіковані товарні склади та прості та 
подвійні складські свідоцтва» встановлює волюнтарне страхування ризиків, не визначає 
умов такого страхування та по суті є банальною декларацією корисності страхування зерна у 
товарних складах. 

 
Закон України «Про страхування» пов’язує набрання законної сили договору 

страхування зі сплатою страхової премії.  Тобто власнику зерна, для того, щоб отримати 
кредит під своє зерно, не достатьо просто мати відповідну кількість зерна, йому треба ще 
залучити інвестицію на сплату страхового платежу, розмір якого залежить від часу 
здійснення страхування та періоду його здійснення. Практика взаємних  неплатежів, 
зменшення кількості обігових коштів у підприємств, що спостерігається в усіх сферах 
економіки останнім часом, як ніколи створює загрозу інвесторам постраждати від 
невиконання зобов’язань зерновим складом, навіть якщо зерно як товар не постраждало від 
форс- мажорних обставин, а було розкрадене на складі, знищене в результаті порушення 
технологій його зберігання або ж складський документ взагалі сфальсифікований. Відтак, 
страхування фінансовго ризику невиконання зобовязань зерновим складом страховими 
компаніями практично не здійснюється, а якщо й вдається переконати укласти окремий 
такий договір – розмір страхової премії за ним може становити до 10% вартості зерна. 
 

Уникнути наслідків неналежного виконання зерновим складом своїх зобов’язань за 
складськими документами на зерно може допомогти лише впровадження практики 
взаємного страхування зернових складів. Особливості зерна як товара, який вибувши з 
одного зернового складу обовязково має опинитися на іншому зерновому складі, дає змогу 
створити систему взаємного контролю зернових складів за виконанням зобов’язань перед 
споживачами їх послуг. Якщо склад, який приймає викрадене зерно на зберігання, буде 
зобовязаний відшкодувати його вартість ошуканим власникам зерна – в такого зернового 
складу з’явиться стимул не допускати крадіжок своїми колегами. Інвестори, які придбають 
складські документи або беруть їх у заставу, звільняються від необхідності проведення 
перевірки і моніторингу зернових складів. Все це, в сукупності, призведе до підвищення 
ліквідності складських документів на зерно, а відтак – до збільшення обсягів інвестування 
під забезпечення ними, що за ринковими законами призводить  до зниження плати за 
користування . У системі з впровадженням аграрних розписок, виконання зобов’язань за 
якими допускається у формі заміни аграрної розписки складським документом на зерно, це 
призведе до подовження строків забезпеченого врожаєм кредитування з одного до двох 
років.  
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Традиційні моделі взаємного страхування на ринку складських послуг зі зберігання 

зерна неприйнятні. 
 
Закон України «Про страхування» не роздрізняє підходи до регулювання діяльності 

страхових компаній, створених з метою отримання прибутку, і страхових компаній, що 
здійснюють взаємне страхування своїх учасників без мети заробити на цьому. Відтак, 
створення страхової компанії для здійснення взаємного страхування потребуватиме від її 
засновників формування досить значного статутного капіталу, придбання далеко не дешевої 
ліцензії, а також регулярного перерахування до державного бюджету 5% коштів, зібраних 
для взаємного гарантування зобов’язань у вигляді податку на дохід страхових компаній. 
 

Виходом з цього глухого кута вбачається створення системи гарантування зобов’язань 
за складськими документами на зерно, відповідно до якої зернові склади самостійно, 
пропорційно до обсягу взятих на себе зобов’язань повернути довірене їм зерно, наповнюють 
фонд взаємного гарантування.  
 

З огляду на низькі горизонтальні інтеграційні процеси серед зернових складів, 
ініціатором створення такого фонду варто виступити державі. Це не означає, що на державу 
покладається функція гарантування виконання зобов’язань приватними особами – все що 
вимагається від держави, це створити такий фонд і встановити чіткі і прозорі правила його 
роботи. Це також не означає, що від держави вимагаються значні затрати. Все що потрібно – 
це здійснити на поворотних умовах перший внесок, який запустить роботу саморегулівної 
системи взаємного гарантування зерновими складами виконання своїх зобовязань перед 
власниками складських документів, і контролювати,  щоб його кошти не були розкрадені 
недобросовісними зерновими складами. 
 

З цією метою просимо уважно поставитися до запропонованого проекту внесення 
змін до Закону України «Про зерно і ринок зерна України», нормами якого Верховна Рада 
дасть уряду доручення провести такі дії. 
 

В цьому законі передбачено все, про що говорилося вище: Створення Гарантійного 
фонду (стаття 51 запропонованої редакції Закону України «Про  зерно  та  ринок  зерна  в  
Україні»), обов’язкова участь у ньому всіх зернових складів для уніфікації ліквідності всіх 
складських документів на зерно, виданих в Україні (стаття 52), розподіл зборів на його 
формування на вступний (внесення якого до початку діяльності зі зберігання зерна 
підтверджує належний фінаснвий стан учсника), регулярний (пропорціний до обсягу 
виданих складських документів)  та сеціальний (разові збори для поповнення фонду у 
випадку значних виплат чи недостатності фактичних коштів фонду для погашення всіх 
заявлених вимог), як встановлює стаття 56, подвійний контроль за використанням коштів 
фонду: державою, яка призначає більшу частину вищого органу управління фонду, та 
суб’єктами господарювання, що здійснюють діяльність на ринку зерна (стаття 59).    
 

Поділ зернових складів на постійних та тимчасових учасників Гарантійного фонду 
надає  суб’єктам ринку самостійно відмежовувати добросовісні зернові склади від їх 
недобросовісних колег, які при здійсненні діяльності створють неприйнятні ризики 
неспроможності самостійного виконання зобов’язань перед власниками зерна. Не можна 
зобов’язувати добросовісні зернові склади погашати борги своїх недобросовісних колег – 
для цього передбачається процедура виключення зернових складів з фонду, а щоб не 
допустити помилки при цьому - вводиться процедура тимчасoвого членства, протягом якого 
короткий проміжок часу фонд отримує можливість здійснення додаткового контролю за 
діяльністю зернового складу для визначення заходів, здійснити які вимагається від зернового 
складу заради відновлення безпечності в роботі системи зберігання зерна в Україні (ст.52 
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запрпонованої редакції змін до Закону України «Про  зерно  та  ринок  зерна  в  Україні»). 
Недобросовісний зерновий склад виключається з фонду лише пілся того, як продемонструє 
неспроможність здійснювати добросовісну діяльність протягом свого тимчасового членства 
– і це єдине значення інституту тимчасвого членства у фонді, що вкладається у проект змін 
до законодавства.  
 

Наголошуємо, що гарантійний фонд не звільняє учасників фонду від обов’язку 
виконувати свої зобов’язання перед власниками зерна. Гарантійний фонд, частково 
виконавши зобов’язання зернового складу перед власником складського документу, в свою 
чергу відшкодовує такі витрати з зернових складів, допустивших неспроможність. Таким 
чином,  в будь-якому разі, зерновий склад зберігає повний обсяг своєї відповідальності, 
однак ризик інвестора пов'язаний з неспроможністю зернового складу повернути зерно бере 
на себе гарантійний фонд. 
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ПОСТАНОВА  

Верховної Ради України 

Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за 

складськими документами на зерно 

Верховна Рада України постановляє: 

1. Прийняти за основу проект Закону України про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими 
документами на зерно (реєстр. № 9611), поданий народним депутатом України Терещуком 
С.М. 

2. Доручити Комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та 
земельних відносин доопрацювати зазначений законопроект з урахуванням зауважень і 
пропозицій суб'єктів права законодавчої ініціативи та внести його на розгляд Верховної Ради 
України у другому читанні. 

Голова Верховної 
Ради України 

В.ЛИТВИН

 

м. Київ  
6 вересня 2012 року  
№ 5233-VI 
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Проект 
 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
 

Про внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно 

 
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 
 
І. Внести зміни до таких законів України: 
 
1. У Законі України "Про зерно та ринок зерна в Україні" (Відомості Верховної Ради 

України, 2002 р., № 35, ст. 258; 2004 р., № 33-34, ст. 403; 2005 р., № 26, ст. 351; 2007 р., № 12, 
ст. 104, № 33, ст. 440; 2009 р., № 27, ст. 350): 

 
1) у статті 1: 
а) доповнити пунктами 21, 22, 191 і 231 такого змісту: 
 
«191) неспроможність зернового складу – неможливість зернового складу, що є 

учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно, здійснити виконання своїх зобов’язань перед 
поклажодавцями за складськими документами на зерно через неможливість повернути 
вказану у складських документах кількість зерна відповідної якості та/або відшкодувати в 
повному обсязі вартість такого зерна незалежно від причин виникнення цієї неможливості»; 

 
22) Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

(далі - Гарантійний фонд) – державна спеціалізована непідприємницька установа, яка 
створена з метою забезпечення та захисту прав і законних інтересів володільців складських 
документів на зерно у разі неспроможності зернового складу та виконує функції державного 
управління у сфері гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на 
зерно»; 

 
б) пункт 15 викласти в такій редакції: 
 
«15) зерновий склад - суб'єкт підприємництва, що є власником зерносховища і надає 

фізичним та юридичним особам послуги із зберігання зерна з видачею складських 
документів на зерно та в передбаченому законом порядку отримав право на здійснення такої 
діяльності шляхом участі в Гарантійному фонді виконання зобов’язань за складськими 
документами на зерно та одержання сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна 
та продуктів його переробки»; 

 
«21) власник зернового складу – фізична особа – підприємець, яка є власником 

зерносховища, учасник повного, командитного товариства, товариства з додатковою 
відповідальністю, що здійснює діяльність зернового складу, або учасник інших видів 
товариств (у тому числі акціонер акціонерного товариства), частка якого перевищує 10 
відсотків у статутному капіталі юридичної особи – зернового складу; 

 
«231) система гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на 

зерно - комплекс організаційно-правових заходів, спрямованих на забезпечення належного 
виконання зобов'язань зерновими складами перед власниками зерна, збереження стабільності 
ринку послуг із зберігання зерна та на захист прав і законних інтересів володільців 
складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу чи у разі 
невиконання зерновим складом зобов’язань за складськими документами на зерно»; 
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2) статтю 5 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту: 
«Гарантійний фонд». 
 
У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим; 
 
3) доповнити статтею 331 такого змісту: 
 
«Стаття 331. Система гарантування виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно 
 
Систему гарантування виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 

формує діяльність суб'єктів ринку зерна з організації і здійснення належного виконання 
зобов'язань зерновими складами перед власниками зерна, збереження стабільності ринку 
послуг із зберігання зерна та із захисту прав і законних інтересів володільців складських 
документів на зерно. 

 
Гарантійний фонд здійснює свою діяльність відповідно до законодавства України. 
 
Головним елементом системи гарантування виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно є діяльність Гарантійного фонду, який у порядку, передбаченому цим 
Законом, координує діяльність зернових складів - учасників Гарантійного фонду. 

 
Ефективність системи гарантування виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно досягається за рахунок обов'язкової участі зернових складів у 
Гарантійному фонді в порядку, передбаченому цим Законом. 

 
Гарантійний фонд несе субсидіарну відповідальність за зобов’язаннями зернових 

складів - учасників Гарантійного фонду»; 
 
4) включити статті 47-62 такого змісту: 
 
«Стаття 47. Статус Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно 
 
Гарантійний фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, що є об'єктом 

права державної власності. 
 
Гарантійний фонд має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в банках. 
 
Гарантійний фонд має печатку із своїм найменуванням, веде бухгалтерський і 

податковий облік, складає та подає звітність відповідно до законодавства і є неприбутковою 
організацією. 

 
У своїй діяльності Гарантійний фонд керується цим Законом, іншими актами 

законодавства та діє на підставі Положення про Гарантійний фонд виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно, яке затверджується Кабінетом Міністрів України. 

 
Місцезнаходження Гарантійного фонду - місто Київ. 
 
Стаття 48. Функції та основні завдання Гарантійного фонду виконання 

зобов’язань за складськими документами на зерно 
 
Основними завданнями Гарантійного фонду є: 
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мінімізація ризиків суб’єктів ринку зерна; 
забезпечення захисту прав володільців складських документів на зерно у разі 

невиконання зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного 
фонду своїх зобов'язань внаслідок неспроможності зернового складу; 

гарантування відшкодування вартості зерна за складськими документами на зерно, 
виданими зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного 
фонду, у разі неспроможності зернових складів. 

 
Основними функціями Гарантійного фонду є: 
здійснення організаційних заходів з метою відшкодування вартості зерна володільцям 

складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу - учасника 
(тимчасового учасника) Гарантійного фонду в порядку, передбаченому цим Законом та 
іншими актами законодавства; 

забезпечення накопичення фінансових ресурсів, призначених для відшкодування 
володільцям складських документів на зерно вартості зерна у разі неспроможності зернового 
складу в порядку та спосіб, що передбачені цим Законом та актами Гарантійного фонду; 

здійснення організаційних заходів з оцінки вартості зерна володільців складських 
документів на зерно у разі неспроможності зернового складу – учасника Гарантійного 
фонду; 

перевірка діяльності зернових складів - учасників Гарантійного фонду з метою 
запобігання зростанню ризиків настання неспроможності зернових складів; 

перевірка правильності обрахування та сплати зерновими складами - учасниками 
Гарантійного фонду внесків до Гарантійного фонду. 

 
Гарантійний фонд не має права на будь-яку іншу діяльність, крім передбаченої 

законодавством. 
 
Стаття 49. Обсяг відповідальності Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 

складськими документами на зерно за зобов'язаннями зернових складів 
 
Гарантійний фонд гарантує кожному володільцю складських документів на зерно 

відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового складу - учасника 
(тимчасового учасника) Гарантійного фонду в розмірі, що не перевищує 90 відсотків вартості 
зерна, переданого та зберігання такому зерновому складу і неповернутого у зв’язку з 
неспроможністю, на суму, що залишається невідшкодованою в результаті самостійного 
відшкодування вартості неповернутого зерна таким зерновим складом, визначеною на 
підставі оцінки, порядок і спосіб проведення якої встановлюються Кабінетом Міністрів 
України. 

 
Щороку, до 30 липня, розмір відшкодування вартості зерна встановлюється 

Адміністративною радою Гарантійного фонду, але він не може бути більшим розміру, 
встановленого відповідно до частини першої цієї статті шляхом затвердження ціни одиниці 
зерна кожного класу і виду, що буде використовуватися для оцінки вартості зерна при 
обрахуванні сум відшкодування. 

 
Затверджена таким чином ціна не може бути змінена до початку наступного 

календарного року. 
 
Виключними підставами для відмови у відшкодуванні вартості зерна, переданого 

учаснику Гарантійного фонду на зберігання за складськими документами на зерно і 
неповернутого у зв'язку з неспроможністю зернового складу – учасника Гарантійного фонду, 
є надходження вимоги здійснити відшкодування: 

членам органів управління такого зернового складу, власникам (акціонерам), частка 
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яких перевищує 10 відсотків статутного капіталу такого зернового складу, та/або подружжю, 
дітям, батькам, рідному брату, сестрі, діду, бабі, онуку, усиновлювачу, усиновленому, будь-
якій іншій особі, яка спільно проживає, пов'язана спільним побутом і має взаємні права та 
обов'язки із зазначеними особами, а також особі, яка отримала складський документ від 
зазначених осіб; 

працівникам незалежних аудиторських компаній (аудиторам), які здійснювали 
аудиторські перевірки зернового складу протягом останніх трьох років, а також членам 
органів управління або власникам таких аудиторських компаній; 

якщо вартість зерна за складськими документами на зерно становить менше 100 
гривень; 

якщо зерновий склад перебуває у стані санації, банкрутства та/або ліквідації чи 
ліквідований, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - 
підприємців міститься зазначена інформація, і складські документи на зерно були придбані 
після порушення провадження у справі про банкрутство зернового складу, початку 
процедури його ліквідації. При цьому не може бути відмовлено у відшкодуванні вартості 
зерна, якщо після придбання такими особами складських документів на зерно провадження у 
справі про банкрутство зернового складу було припинено або справа про банкрутство 
закрита. 

 
Ціна одиниці зерна кожного класу і виду, що обраховується відповідно до частини 

другої цієї статті, не може бути меншою за середню ціну зерна в Україні за період з 30 липня 
попереднього року до дня затвердження. 

 
Якщо ціна одиниці зерна, визначена відповідно до частини четвертої цієї статті, буде 

вищою за ринкові ціни на зерно у місцевості, де розташовано зерносховище зернового 
складу, що перебуває у стані неспроможності, Гарантійний фонд має право відступити від 
порядку відшкодування втрат володільцю складських документів на зерно, передбачених 
частиною першою цієї статті, та здійснити відшкодування втрат володільцю складських 
документів на зерно, виданих зерновим складом у стані неспроможності, шляхом придбання 
на ринку та передачі в натурі зерна того самого виду і класу в розмірі 90 відсотків його 
кількості, що залишається неповернутою та невідшкодованою самостійно зерновим складом. 

 
У момент надання відшкодування втрат володільцю складських документів на зерно в 

порядку, передбаченому частинами першою і п’ятою цієї статті, до Гарантійного фонду 
переходить право регресної вимоги до зернового складу, що допустив неспроможність, на 
суму відшкодування, наданого власнику виконання зобов’язань за складськими документами 
на зерно. 

 
Стаття 50. Повноваження Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 

складськими документами на зерно 
 
Для виконання своїх повноважень Гарантійний фонд здійснює перевірки учасників 

(тимчасових учасників) Гарантійного фонду, у тому числі шляхом залучення фізичних та 
юридичних осіб, на предмет підтвердження неспроможності зернового складу та 
своєчасності і повноти сплати внесків, під час яких має право витребовувати та одержувати 
від юридичних і фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для виконання його 
функцій, у порядку, затвердженому Адміністративною радою Гарантійного фонду. 

 
Гарантійний фонд має право брати участь у перевірках, здійснюваних іншими 

органами державної влади, з питань, що належать до його повноважень, одержувати від 
юридичних і фізичних осіб інформацію та документи, необхідні для виконання його 
функцій. 
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Інші органи державної влади мають право в передбаченому законом порядку залучати 
Гарантійний фонд до здійснення ними перевірок суб'єктів ринку зерна. 

 
Органи державної влади надають Гарантійному фонду необхідні інформацію та 

документи безоплатно. 
 
Обсяг, форма та порядок надання інформації учасниками (тимчасовими учасниками) 

Гарантійному фонду, обсяг та порядок надання інформації про діяльність учасників 
(тимчасових учасників) Гарантійного фонду, у тому числі інформації з Реєстру зернових 
складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно третім особам, встановлюються Адміністративною 
радою Гарантійного фонду. 

 
Орган сертифікації на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його 

переробки зобов'язаний у десятиденний строк поінформувати Гарантійний фонд про: 
видачу зерновому складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та 

продуктів його переробки; 
застосування до зернового складу заходів впливу, у тому числі зупинення дії 

сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки, 
позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та 
продуктів його переробки. 

 
Гарантійний фонд зобов’язаний додержуватися вимог законодавства про збереження 

комерційної таємниці щодо інформації, яка стала йому відома у процесі діяльності. 
 
Гарантійний фонд зобов'язаний порушити перед органами державної влади 

відповідно до їх компетенції, у тому числі судової влади, питання про застосування до 
учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду заходів впливу у разі порушення ним 
вимог законодавства. 

 
Орган чи посадова особа, перед якими порушено питання про застосування до 

учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду заходів впливу, зобов'язаний 
розглянути звернення Гарантійного фонду та поінформувати його про прийняте рішення 
протягом 10 днів з дня одержання такого звернення. 

 
Гарантійний фонд має право застосовувати до учасників (тимчасових учасників) 

Гарантійного фонду такі заходи впливу: 
переводити учасників Гарантійного фонду до категорії тимчасових учасників 

Гарантійного фонду; 
виключати з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду; 
вносити подання про позбавлення учасника (тимчасового учасника) Гарантійного 

фонду сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки 
до органу, що його видав; 

здійснювати стягнення в регресному порядку суми погашеної Гарантійним фондом 
заборгованості зернового складу перед володільцями складських документів; 

здійснювати стягнення з учасника (тимчасового учасника) Гарантійного фонду суми 
простроченої заборгованості із сплати внесків; 

інші заходи, передбачені законодавством. 
 
Виключення зернового складу з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного 

фонду є підставою для позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із 
зберігання зерна та продуктів його переробки. 
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Гарантійний фонд публікує річний звіт станом на 1 січня, а також інформацію про 
свою діяльність станом на 1 липня протягом двох місяців після цих дат в офіційних 
друкованих виданнях Кабінету Міністрів України. 

 
Річний звіт разом з аудиторським висновком Гарантійний фонд подає Кабінету 

Міністрів України до 1 липня року, наступного за звітним. 
 
Достовірність річного звіту Гарантійного фонду має бути підтверджена незалежною 

аудиторською організацією. 
 
Стаття 51. Створення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 

складськими документами на зерно 
 
Засновником Гарантійного фонду є держава в особі Кабінету Міністрів України. 
 
Гарантійний фонд вважається створеним з дня його державної реєстрації як 

юридичної особи. 
 
Зернові склади, зареєстровані на момент створення Гарантійного фонду, стають 

учасниками Гарантійного фонду шляхом направлення повідомлення Гарантійному фонду 
про таке рішення до 1 березня року, наступного за роком створення Гарантійного фонду. 

 
Зернові склади, зареєстровані на 1 січня року, наступного за роком створення 

Гарантійного фонду, стають тимчасовими учасниками Гарантійного фонду шляхом 
направлення повідомлення Гарантійному фонду про таке рішення до 1 січня наступного 
календарного року. 

 
Такі повідомлення є підставою для сплати учасником (тимчасовим учасником) 

Гарантійного фонду вступного внеску та укладення договору між ним та Гарантійним 
фондом про забезпечення зобов’язань учасника Гарантійного фонду за виданими ним 
складськими документами на зерно. 

 
Зернові склади, які до 1 січня другого року за роком створення Гарантійного фонду не 

уклали договору про участь у Гарантійному фонді, втрачають право здійснювати діяльність 
зернового складу, дія їх сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів 
його переробки припиняється. 

 
Розмір вступного внеску учасника і тимчасового учасника Гарантійного фонду, які 

прийняли рішення про участь у Гарантійному фонді в порядку, передбаченому частиною 
третьою цієї статті, встановлюється Кабінетом Міністрів України під час прийняття рішення 
про створення Гарантійного фонду. 

 
Стаття 52. Учасники Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно 
 
Учасниками Гарантійного фонду можуть бути суб'єкти підприємництва, які є 

власниками зерносховища і надають або планують надавати фізичним та юридичним особам 
послуги із зберігання зерна з обов’язковою видачею складських документів на зерно. 

 
Участь зернових складів у Гарантійному фонді є обов'язковою. 
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Надання фізичним та юридичним особам послуг із зберігання зерна з видачею 
складських документів на зерно особами, що не є учасниками Гарантійного фонду, 
забороняється. 

 
Щоб стати учасником (тимчасовим учасником) Гарантійного фонду та отримати 

право здійснювати діяльність зернового складу, особа зобов’язана звернутися до 
Гарантійного фонду із заявою, форма якої розробляється Адміністративною радою 
Гарантійного фонду. 

 
Виключними підставами для відмови у прийнятті до складу тимчасових учасників 

Гарантійного фонду є наявність однієї з таких ознак: 
невідповідність зерносховища заявника загальнообов'язковим вимогам; 
невідповідність заявника вимогам до фінансової стабільності учасників Гарантійного 

фонду, встановлених Гарантійним фондом не раніше ніж у попередньому календарному 
році; 

власник заявника, члени органу управління заявника чи особи, які є близькими до них 
відповідно до частини третьої статті 49 цього Закону, були власником, членом органу 
управління іншого зернового складу на момент припинення провадження у справі про його 
банкрутство у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду про ліквідацію; 

заявнику було відмовлено у прийнятті до складу тимчасових учасників Гарантійного 
фонду або заявник був виключений з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного 
фонду раніше ніж за один календарний рік до дня подання заяви. 

 
При включенні заявника до числа тимчасових учасників Гарантійного фонду 

вноситься відповідний запис до Реєстру зернових складів – учасників (тимчасових 
учасників) Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на 
зерно, який Гарантійний фонд веде самостійно, а також заявникові видається свідоцтво 
тимчасового учасника Гарантійного фонду, форма та порядок видачі якого встановлюються 
Адміністративною радою Гарантійного фонду. 

 
Якщо протягом трьох років з дня прийняття зернового складу до числа тимчасових 

учасників Гарантійного фонду такий зерновий склад не допустив порушення обов’язків, 
передбачених частиною другою цієї статті, тимчасовий учасник вважається включеним до 
числа учасників Гарантійного фонду, про що Гарантійний фонд вносить запис до Реєстру 
зернових складів – учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно і видає свідоцтво учасника Гарантійного 
фонду, форма та порядок видачі якого встановлюються Адміністративною радою 
Гарантійного фонду. 

 
Учасники (тичасові учасники) Гарантійного фонду зобов’язані: 
при здійсненні діяльності зернового складу дотримуватися вимог законодавства 

України, вимог Гарантійного фонду до своїх учасників, належно виконувати свої 
зобов’язання перед поклажодавцями та здійснювати добросовісну конкуренцію на ринку 
послуг із зберігання зерна; 

своєчасно та в повному обсязі сплачувати внески до Гарантійного фонду; 
повідомляти фізичних та юридичних осіб, яким надаються послуги із зберігання зерна 

з обов’язковою видачею складських документів на зерно, про свою участь (тимчасову 
участь) у Гарантійному фонді та про обсяг гарантій, що надаються Гарантійним фондом 
власникам складських документів на зерно, в порядку, передбаченому Гарантійним фондом. 

 
За порушення обов’язків, передбачених частиною другою цієї статті, Гарантійний 

фонд може притягти учасника (тимчасового учасника) до відповідальності шляхом вжиття 
до зернового складу одного з таких заходів: 
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попередження про неприпустимість порушення та вимога його усунення в 
установлений строк; 

установлення додаткового контролю за діяльністю зернового складу; 
переведення до числа тимчасових учасників Гарантійного фонду; 
виключення з числа учасників Гарантійного фонду. 
 
Після переведення до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду зерновий 

склад зобов'язаний сплачувати внески до Гарантійного фонду до повного виконання 
зобов'язань перед володільцями складських документів на зерно. 

 
У разі позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із зберігання 

зерна та продуктів його переробки Адміністративна рада Гарантійного фонду приймає 
рішення про виключення його з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного 
фонду. 

 
Виключення зернового складу з числа учасників (тимчасових учасників) Гарантійного 

фонду не позбавляє володільців складських документів на зерно, що передане на зберігання 
до дня виключення його з числа учасників (тимчасових учасників), права на отримання від 
Гарантійного фонду відшкодування вартості зерна. 

 
Учасник, виключений з Гарантійного фонду, зобов’язаний повідомити про своє 

виключення всіх володільців виданих ним складських документів на зерно з роз’ясненням у 
письмовій формі наслідків такого виключення. 

 
Переведення зернових складів до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду 

здійснюється на строк, що не перевищує 30 днів, у порядку, встановленому 
Адміністративною радою Гарантійного фонду, у разі порушення учасниками Гарантійного 
фонду вимог цього Закону, нормативно-правових актів Гарантійного фонду. 

 
Повідомлення про прийняття такого рішення надсилається в день його прийняття 

зерновому складу. 
 
На час переведення зернового складу до категорії тимчасових учасників Гарантійного 

фонду встановлюється додатковий контроль за діяльністю зернового складу в обсязі та 
порядку, що визначаються Адміністративною радою Гарантійного фонду. 

 
Неусунення тимчасовим учасником Гарантійного фонду виявлених порушень є 

підставою для позбавлення зернового складу сертифіката на відповідність послуг із 
зберігання зерна та продуктів його переробки. 

 
Виключення з тимчасових учасників Гарантійного фонду означає виключення з числа 

учасників Гарантійного фонду. 
 
Зерновий склад, переведений до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду, 

зобов'язаний: 
на наступний день після одержання від Гарантійного фонду повідомлення про 

переведення його до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду розмістити в усіх 
приміщеннях, до яких мають доступ поклажодавці та володільці складських документів на 
зерно, інформацію про переведення його до категорії тимчасових учасників Гарантійного 
фонду; 

попереджати в письмовій формі поклажодавців під час укладання з ними нових 
договорів на зберігання зерна про переведення зернового складу до категорії тимчасових 
учасників Гарантійного фонду. 
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Учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду зобов'язані розміщати у 
приміщеннях, до яких мають доступ поклажодавці та володільці складських документів на 
зерно, інформацію про їх участь у системі гарантування виконання зобов'язань за 
складськими документами на зерно. 

 
Учасникам (тимчасовим учасники) Гарантійного фонду забороняється 

використовувати інформацію про участь у Гарантійному фонді та його гарантії в рекламі з 
метою залучення нових поклажодавців. 

 
Стаття 53. Реєстр зернових складів - учасників (тимчасових учасників) 

Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 
 
Гарантійний фонд веде Реєстр зернових складів - учасників (тимчасових учасників) 

Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно (далі - 
Реєстр учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду) у порядку, встановленому 
Адміністративною радою Гарантійного фонду. 

 
Електронна форма Реєстру учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду є 

відкритою. 
 
Гарантійний фонд зобов'язаний двічі на рік, станом на 1 січня та 1 липня, публікувати 

в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України Реєстр учасників (тимчасових 
учасників) Гарантійного фонду протягом одного місяця після настання зазначених строків. 

 
Інформація про зміни в Реєстрі учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду 

додатково публікується в офіційних друкованих виданнях Кабінету Міністрів України 
протягом 14 календарних днів після внесення змін до нього. 

 
Стаття 54. Акти Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно 
 
Гарантійний фонд самостійно керує своєю діяльністю, затверджує в передбаченому 

законом порядку правила, положення та інші акти, обов’язкові для виконання учасниками і 
тимчасовими учасниками Гарантійного фонду. 

 
Учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду мають право оскаржувати акти 

Гарантійного фонду у разі, якщо вони прийняті всупереч вимогам законодавства. 
 
Нормативні акти Гарантійного фонду підлягають державній реєстрації і набирають 

чинності з дня їх публікації. 
 
Гарантійний фонд забезпечує відкритість і доступність своїх нормативних актів. 
 
Стаття 55. Кошти Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно 
 
Джерелами формування майна та коштів Гарантійного фонду є: 
вступні внески тимчасових учасників Гарантійного фонду; 
регулярні внески учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду; 
спеціальні внески учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду; 
доходи, одержані від інвестування коштів Гарантійного фонду в державні цінні 

папери; 
кредити, у тому числі з державного бюджету; 
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пеня, яку сплачують зернові склади - учасники (тимчасові учасники) Гарантійного 
фонду за несвоєчасне або неповне перерахування внесків; 

доходи від депозитів Гарантійного фонду, розміщених у банках; 
суми регресного відшкодування виплат за зобов’язаннями учасників (тимчасових 

учасників) Гарантійного фонду; 
інші не заборонені законом доходи. 
 
У разі виплати відшкодування володільцю складського документа на зерно чи 

заставодержателю Гарантійний фонд відшкодовує виплачені кошти за рахунок зернового 
складу відповідно до законодавства. 

 
Гарантійний фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його 

діяльності. 
 
Кошти Гарантійного фонду використовуються лише в цілях, передбачених цим 

Законом і річним фінансовим планом Гарантійного фонду. 
 
Кошти Гарантійного фонду не включаються до Державного бюджету України. 
 
Кошти, що використовуються відповідно до річного фінансового плану Гарантійного 

фонду для покриття поточних витрат, не повинні перевищувати 10 відсотків річного 
бюджету Гарантійного фонду. 

 
Кошти Гарантійного фонду, не використані у звітному році, не можуть бути 

відкликані та переносяться на наступний рік і використовуються для формування резервів 
Гарантійного фонду в установленому порядку, затвердженому загальними зборами учасників 
Гарантійного фонду. 

 
Кошти Гарантійного фонду розподіляються відповідно до цього Закону, річного 

бюджету і фінансового плану Гарантійного фонду, що затверджуються загальними зборами 
учасників Гарантійного фонду. 

 
Порядок використання коштів Гарантійного фонду встановлюється загальними 

зборами учасників Гарантійного фонду. 
 
Кошти Гарантійного фонду повинні покривати не менше 10 відсотків і не більше 20 

відсотків загальної вартості зерна за складськими документами на зерно, виданими 
зерновими складами - учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду за 
попередній рік. 

 
Якщо обсяг коштів Гарантійного фонду перевищує 20 відсотків загальної вартості 

зерна за складськими документами на зерно, виданими зерновими складами - учасниками 
(тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду за попередній рік, за рішенням 
Адміністративної ради Гарантійного фонду сплата регулярних внесків зерновими складами 
зупиняється. Якщо обсяг коштів Гарантійного фонду стане нижчим за цей рівень, сплата 
регулярних внесків поновлюється. 

 
Стаття 56. Внески до Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно 
 
Усі учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду сплачують внески до 

Гарантійного фонду в порядку та на умовах, визначених цим Законом. 
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Розмір внесків визначається загальними зборами учасників Гарантійного фонду. 
 
Внески учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду поділяються на 

вступні, регулярні та спеціальні. 
 
Вступні внески одноразово сплачуються особами, які виявили бажання стати 

тимчасовими учасниками Гарантійного фонду, у фіксованому розмірі. 
 
Регулярні внески сплачуються учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного 

фонду у розмірі, що залежить від кількості і вартості зерна, принятого на зберігання за 
складськими документами на зерно. Порядок ведення електронного реєстру складських 
документів на зерно, визначення розміру та сплати регулярного внеску визначається 
Адміністративною радою Гарантійного фонду. 

 
Спеціальні внески учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду 

сплачуються для покриття витрат Гарантійного фонду на відшкодування втрат володільців 
складських документів на зерно у разі недостатності для цього резервів Гарантійного фонду. 

 
Рішення про сплату спеціальних внесків, порядок визначення їх розміру та сплати 

встановлюється загальними зборами учасників Гарантійного фонду. 
 
Порядок сплати внесків встановлюється Адміністративною радою Гарантійного 

фонду. 
 
За несвоєчасне або неповне перерахування вступного, регулярного або спеціального 

внесків зернові склади - учасники (тимчасові учасники) Гарантійного фонду сплачують пеню 
в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру 
неперерахованої суми за кожний день прострочення. 

 
Несплата внесків до Гарантійного фонду є підставою для переведення зернового 

складу до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду чи позбавлення його 
сертифіката на відповідність послуг із зберігання зерна та продуктів його переробки. 

 
Стаття 57. Кредити з державного бюджету 
 
Для формування Гарантійного фонду держава надає кредит з державного бюджету у 

розмірі, що визначається Кабінетом Міністрів України. 
 
Якщо зобов‘язання Гарантійного фонду щодо відшкодування вартості зерна 

володільцям складських документів перевищують суму накопичених ним коштів (крім 
коштів на покриття поточних витрат), така різниця покривається за рахунок кредиту на 
відповідну суму з державного бюджету. 

 
Кредит з державного бюджету надається Гарантійному фонду на безвідсотковій 

основі на строк, що не перевищує 12 поточних календарних місяців. 
 
Розмір плати за користування кредитом після спливу цього строку, а також порядок 

укладення кредитного договору та надання кредиту визначаються Кабінетом Міністрів 
України. 
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Стаття 58. Органи управління Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно 

 
Органами управління Гарантійного фонду є загальні збори учасників Гарантійного 

фонду, Адміністративна рада Гарантійного фонду та Дирекція Гарантійного фонду (далі - 
Дирекція). 

 
Вищим органом Гарантійного фонду є загальні збори учасників Гарантійного фонду. 

У період між проведенням загальних зборів учасників Гарантійного фонду вищим органом 
управління Гарантійного фонду є Адміністративна рада Гарантійного фонду. 

 
Адміністративна рада координує роботу Гарантійного фонду щодо захисту інтересів 

поклажодавців та володільців складських документів на зерно, власників зернових складів - 
учасників Гарантійного фонду, здійснює контроль і нагляд за діяльністю Гарантійного 
фонду, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність за виконання 
покладених на Гарантійний фонд завдань та здійснення ним своїх функцій. 

 
Управління поточною діяльністю Гарантійного фонду здійснює Дирекція. 
 
Контроль за діяльністю Гарантійного фонду здійснює Ревізійна комісія. 
 
Стаття 59. Загальні збори учасників та Адміністративна рада Гарантійного 

фонду виконання зобов’язань за складськими документами на зерно 
 
Адміністративна рада Гарантійного фонду: 
затверджує Регламент роботи Адміністративної ради Гарантійного фонду; 
затверджує організаційну структуру Гарантійного фонду; 
затверджує порядок відшкодування Гарантійним фондом вартості зерна володільцям 

складських документів на зерно у разі неспроможності зернового складу; 
затверджує акти Гарантійного фонду; 
призначає на посади директора і членів Дирекції та приймає рішення про їх 

звільнення; 
затверджує положення про Дирекцію Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 

складськими документами на зерно та порядок оплати праці її членів; 
здійснює нагляд за діяльністю Дирекції; 
розглядає і затверджує звіти Дирекції; 
вносить пропозиції органам державної влади щодо запобігання негативним явищам, 

які можуть загрожувати інтересам володільців складських документів на зерно, власників 
зернових складів - учасників (тимчасових учасників) Гарантійного фонду; 

приймає рішення про залучення кредитів; 
щороку визначає аудиторську організацію, яка проводитиме аудит діяльності 

Гарантійного фонду; 
призначає в разі потреби позачергові аудиторські перевірки Гарантійного фонду; 
приймає рішення про збільшення розміру відшкодування вартості зерна у разі 

неспроможності зернового складу за рахунок коштів Гарантійного фонду; 
приймає рішення про застосування до учасників (тимчасових учасників) Гарантійного 

фонду заходів реагування на виявлені порушення, переведення зернового складу - учасника 
Гарантійного фонду до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду; 

приймає рішення про виключення зернового складу з числа учасників Гарантійного 
фонду; 

приймає рішення з інших питань, що належать до її компетенції відповідно до цього 
Закону; 
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розробляє та подає на затвердження загальних зборів учасників Гарантійного фонду 
вимоги до здійснення учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду 
господарської діяльності із зберігання зерна, їх фінансового стану; 

подає на розгляд загальних зборів учасників Гарантійного фонду пропозиції щодо 
прийняття осіб до категорії тимчасових учасників Гарантійного фонду; 

скликає загальні збори учасників Гарантійного фонду не менше одного разу на 
календарний рік. 

 
Адміністративна рада Гарантійного фонду складається з трьох осіб, які 

призначаються Кабінетом Міністрів України. 
 
Загальні збори учасників Гарантійного фонду є колегіальним органом управління, до 

складу якого входять всі учасники Гарантійного фонду (крім тимчасових учасників), що 
приймає рішення з питань діяльності Гарантійного фонду. 

 
Рішення загальних зборів учасників Гарантійного фонду обов’язкові для інших 

органів управління Гарантійного фонду та всіх учасників (тимчасових учасників) 
Гарантійного фонду. 

 
До виключної компетенції загальних зборів учасників Гарантійного фонду належить: 
затвердження кошторису витрат Гарантійного фонду; 
погодження форми і розміру оплати праці працівників Гарантійного фонду; 
прийняття рішення встановлення про сплату спеціального внеску зерновими складами 

- учасниками (тимчасовими учасниками) Гарантійного фонду; 
прийняття рішення про затвердження і порядок розміщення резервів Гарантійного 

фонду; 
прийняття тимчасових учасників до Гарантійного фонду. 
 
Під час голосування на загальних зборах учасників Гарантійного фонду кожен 

учасник Гарантійного фонду має кількість голосів, пропорційну до його частки у загальній 
кількості зерна, прийнятого на зберігання за складськими документами на зерно у 
попередньому календарному році. 

 
Порядок підрахунку кількості голосів учасників затверджує Адміністративна рада 

Гарантійного фонду. 
 
Підрахунок голосів кожного з учасників Гарантійного фонду щорічно проводить 

Дирекція, про що учасникам надається відповідна довідка. 
 
Щорічні загальні збори учасників Гарантійного фонду скликаються на вимогу 

Адміністративної ради Гарантійного фонду. 
 
У разі потреби на вимогу Адміністративної ради або учасників Гарантійного фонду, 

які в сукупності володіють не менше ніж 30 відсотками голосів, можуть бути скликані 
позачергові загальні збори учасників Гарантійного фонду. 

 
Загальні збори учасників Гарантійного фонду є правоможними, якщо в них беруть 

участь учасники Гарантійного фонду, які в сукупності володіють більш як 60 відсотками 
голосів. 

 
Рішення загальних зборів учасників Гарантійного фонду вважається прийнятим, якщо 

за нього проголосували учасники Гарантійного фонду, які в сукупності володіють більш як 
50 відсотками голосів. 
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Стаття 60. Дирекція Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими 

документами на зерно 
 
Повноваження, штат Дирекції, кваліфікаційні вимоги до її працівників 

затверджуються Адміністративною радою Гарантійного фонду. 
 
Дирекцію очолює директор Гарантійного фонду, який призначається на посаду та 

звільняється з посади Адміністративною радою Гарантійного фонду. 
 
Директор Гарантійного фонду: 
керує поточною діяльністю Гарантійного фонду; 
керує Дирекцією Гарантійного фонду; 
діє від імені Гарантійного фонду і представляє його інтереси без доручення у 

відносинах з фізичними та юридичними особами в межах повноважень, встановлених 
Адміністративною радою Гарантійного фонду; 

приймає на посади та звільняє з посад працівників Дирекції Гарантійного фонду; 
несе персональну відповідальність за діяльність Гарантійного фонду та виконання 

покладених на нього завдань; 
бере участь у засіданнях Адміністративної ради Гарантійного фонду з правом 

дорадчого голосу; 
виконує інші обов'язки відповідно до законодавства, цього Закону та обов'язків, 

делегованих йому Адміністративною радою Гарантійного фонду. 
 
Стаття 61. Контроль за діяльністю Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 

складськими документами на зерно 
 
Органом, що контролює діяльність Гарантійного фонду, є Ревізійна комісія, до складу 

якої входять три члени, обрані строком на три роки Адміністративною радою Гарантійного 
фонду з числа осіб, запропонованих учасниками Гарантійного фонду. 

 
Порядок роботи Ревізійної комісії встановлюється Адміністративною радою 

Гарантійного фонду. 
 
Не можуть бути членами ревізійної комісії члени Дирекції та Адміністративної ради 

Гарантійного фонду. 
 
До повноважень Ревізійної комісії належить: 
контроль за дотриманням Гарантійним фондом, його органами управління вимог 

цього Закону, інших нормативно-правових актів, про що вона складає відповідні звіти та 
надає їх Адміністративній раді Гарантійного фонду та загальним зборам учасників 
Гарантійного фонду; 

участь у роботі загальних зборів учасників Гарантійного фонду, а також у засіданнях 
Адміністративної ради Гарантійного фонду без права голосу; 

призначення позачергових засідань Адміністративної ради Гарантійного фонду, а у 
разі неможливості їх проведення - скликання позачергових загальних зборів учасників 
Гарантійного фонду; 

внесення змін до порядку денного засідання Адміністративної ради Гарантійного 
фонду; 

затвердження річних фінансових звітів (баланс, звіт про фінансові результати) 
Гарантійного фонду; 

розроблення загальних звітів за річними фінансовими звітами і представлення їх 
Адміністративній раді Гарантійного фонду. 
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Стаття 62. Припинення Гарантійного фонду виконання зобов’язань за 

складськими документами на зерно 
 
Гарантійний фонд припиняється за рішенням загальних зборів учасників 

Гарантійного фонду за погодженням з Кабінетом Міністрів України, а також за рішенням 
суду у випадках, встановлених законом. 

 
Кошти та інше майно Гарантійного фонду, що залишилося після розрахунків з його 

кредиторами, передається державі та зараховується до доходу Державного бюджету 
України». 

 
2. У Законі України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання 

його банкрутом" в редакції Закону України від 22 грудня 2011 року (Відомості Верховної 
Ради України, 2012 р., № 32-33, ст. 413) : 

1) статтю 16 доповнити частиною сімнадцятою такого змісту: 
«17. При розгляді справи про банкрутство суб’єкта господарювання, який є 

учасником Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на 
зерно, до справи залучається Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими 
документами на зерно»; 

2) статтю 42 доповнити частиною десятою такого змісту: 
«10. Зерно, що зберігається на зерновому складі, включається до складу його майна 

лише після повного повернення зерна поклажодавцям за всіма складськими документами на 
зерно, виданими таким суб’єктом господарювання»; 

3) пункт 1 частини першої статті 45 доповнити абзацом тринадцятим такого змісту: 
"витрати Гарантійного фонду виконання зобов’язань за складськими документами на 

зерно, пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо зернового складу, - у розмірі всієї 
виплаченої ним суми відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового 
складу". 

 
ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування, крім пункту 

3 цього розділу, який набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього 
Закону. 

 
2. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у 

частині, що не суперечить цьому Закону. 
 
3. Кабінету Міністрів України: 
відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, 

передбачених цим Законом; 
протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом: 
забезпечити реєстрацію Гарантійного фонду та надання йому приміщення у місті 

Києві; 
забезпечити протягом 30 днів з дня реєстрації Гарантійного фонду проведення 

першого засідання Адміністративної ради Гарантійного фонду; 
до завершення формування фінансових ресурсів Гарантійного фонду забезпечити 

його діяльність за рахунок коштів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує 
формування та реалізує державну аграрну політику. 
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Law on amendment of certain legislative acts of Ukraine (concerning the Guarantee Fund  
for fulfilment of obligations under grain warehouse documents) 

No 9611 
as offered by 

S. M. Tereshchuk (No 441) 
G. M. Kaletnik (No 494), 

People’s Deputies of Ukraine 
 

Original text of the Draft Law 
  

LAW OF UKRAINE  
 

‘On Amendment of Certain Legislative Acts of Ukraine’  
(concerning the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents) 

 
The Verkhovna Rada of Ukraine h e r e b y  e n a c t s :  
 

І. The following amendments shall be made in the Law of Ukraine ‘On Grain and Grain 
Market in Ukraine’ (37-15) (Gazette of the Verkhovna Rada of Ukraine, 2002, No 35, p. 258):  

 
 1) Section І GENERAL PROVISIONS  

     Article 1. Definition of words and expressions  
 

Article 1 shall be supplemented with Clauses to read as follows: 
‘2-1) Inability of a grain warehouse shall mean the impossibility of the grain warehouse as 

a participant (temporary participant) in the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain 
warehouse documents to meet obligations resulting from grain warehouse documents and grain 
warehousing agreements because of unavailability of required grain quantity and/or unavailability 
of grain of type, grade and quality as stated in the grain warehouse document and in the grain 
warehousing agreement.’  

 
‘2-2) The Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents 

shall mean a legal entity to be formed with the purpose of ensuring and protecting rights and 
lawful interests of owners of the grain warehouse documents in cases of the grain warehouse 
inability’ 

 
- Clause 15 shall henceforth have the following wording: 
15) a grain warehouse shall mean a legal entity that owns a granary, is a participant 

(temporary participant) in the system guaranteeing fulfilment of obligations under grain warehouse 
documents and has a certificate of conformance of services rendered on grain and grain-processing 
products storage’  

 
- shall be supplemented with Clause 23-1 to read as follows: 
‘23-1) a system guaranteeing fulfilment of obligations under grain warehouse documents 

shall mean a set of organisational-juristic measures aimed at protecting rights and lawful interests 
of holders of grain warehouse documents if and when the grain warehouse does not meet 
obligations under the grain warehouse documents’ 

 
 2) Section II GRAIN MARKET ENTITIES  
 
 Article 5. Grain market entities   
  

Article 5 shall be supplemented with a new paragraph to read as follows: 
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«The Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents’» 
  
 3) Section VI GRAIN WAREHOUSING  
 

shall be supplemented with Article 33-1 to read as follows: 
 

ʻArticle 33-1. System and the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain 
warehouse documents. 

1. Only grain warehouses under agreements entered into with the Guarantee Fund for 
fulfilment of obligations under grain warehouse documents may be participants in the system 
guaranteeing fulfilment of obligations under grain warehouse documents. 

2. The Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents 
shall act as provided for in the Law of Ukraine «On Guarantee Fund for Fulfilment of Obligations 
under Grain Warehouse Documents» 
 3. Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents shall 
assume subsidiary responsibility under obligations of participants in the system guaranteeing 
fulfilment of obligations under grain warehouse documents.  
 

4) SECTION GRAIN WAREHOUSE DOCUMENTS  
 

shall be supplemented with Articles to read as follows: 
 

Article 47. Status of the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain 
warehouse documents  

 
The Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents 

(hereinafter referred to as the ‘Fund’) shall be a state dedicated specialised unprofitable institution 
organised to perform functions of the public administration in the field of guaranteeing fulfilment of 
obligations under grain warehouse documents. 

The Fund shall be a legal entity, shall have separate property, which shall be a subject of 
state ownership right and shall be assigned to the Fund for operating management.  

The Fund shall have independent accounting, current and other accounts with banks.  
The Fund shall have a seal with its name, shall maintain bookkeeping and tax accounting 

and financial statements as provided for in legislation  
In its activities, the Fund shall be governed by this Law, other legislative acts and shall act 

on the grounds of Regulations of the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain 
warehouse documents to be approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 

The Fund shall be located in Kyiv.  
 
Article 48. Main tasks and functions of the Fund  
 

1. Main tasks of the Fund shall be: 
To minimise the risks incurred by the grain market entities; 
To provide protection of rights of the owners of grain warehouse documents if the grain 

warehouses as participants (temporary participants) in the Fund do not meet their obligations in the 
event of grain warehouse inability; 

To guarantee indemnification of the grain value under grain warehouse documents to be 
issued by grain warehouses as participants (temporary participants) in the Fund in the event of the 
grain warehouse inabilitys. 

2. Main functions of the Fund include: 
Organisational measures aimed at indemnification of the grain value to owners of grain 

warehouse documents in the event of the grain warehouse inability in accordance with 
procedures provided for in this Law and in other legislative acts; 
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Providing accumulation of financial resources intended for indemnification of the grain 
value to owners of grain warehouse documents in the event of the grain warehouse inability in 
accordance with procedures and in manners provided for in this Law and in acts of the Fund. 

3. The Fund shall not be entitled to carry on any activities except for stipulated in this Law. 
 
Article 49. Guarantees of the Fund 
 

1. The Fund shall guarantee indemnification of the grain value to each owner of grain 
warehouse documents in the event of the grain warehouse inability as a participant (temporary 
participant) in the Fund at the rate not exceeding 90% of the grain value delivered for storage in 
such grain warehouse to be determined on the ground of evaluation, procedure and manner of which 
shall be established by the Administrative Board of the Guarantee Fund for fulfilment of obligations 
under grain warehouse documents (hereinafter referred to as the ‘Administrative Board’). 

2. The grain value indemnification rate shall be fixed by the Administrative Board 
every year 30 days prior to commencement of the next calendar year. Such rate may not exceed the 
amount specified in part 1 of this Article. 

3. The Fund shall not indemnify the guaranteed amount in the event of the grain 
warehouse inability: 

to members of governing bodies of such grain warehouse;  
to employees of independent auditing agencies (auditors), which audited such grain 

warehouse during the recent three years;  
to owners (shareholders), whose stake exceeds 10 per cent in the Authorised Capital of such 

grain warehouse;  
if the grain value under grain warehouse document does not exceed UAH 100; 

  if the grain warehouse is under reorganisation, bankruptcy and/or liquidation or if it is 
liquidated. 
 

Article 50. Legal foundations for activities of the Fund  
 

1. To exercise its powers, the Fund shall audit participants (temporary participants) in the 
Fund, including audits with involvement of individuals and legal entities to confirm inability of a 
grain warehouse in accordance with procedures to be established by the Administrative Board. 

The Fund shall be entitled to participate in any audits to be carried out by other government 
agencies on matters referred to its terms of reference, to obtain from legal entities and individuals 
information and documents needed by the Fund to carry out its functions.  

Governmental agencies shall provide the Fund with required information and documents 
free of charge. 

2. Scopes, forms of and procedures for providing information by participants (temporary 
participants) in the Fund, scopes, forms of and procedures for providing information on activities of 
the participants (temporary participants) in the Fund to any third persons shall be established by the 
Administrative Board. 

An authority issuing certificate of conformance of grain and grain-processing products 
storage services within 10 days shall be obliged to notify the Guarantee Fund of each of the 
following decisions:  

issuance to a grain warehouse of the certificate of conformance of grain and grain-
processing products storage services;  

administration of measures of influence to a grain warehouse, including suspension of the 
certificate of conformance of grain and grain-processing products storage services or depriving a 
grain warehouse of the certificate of conformance of grain and grain-processing products storage 
services; 

3. The Fund shall be obliged to observe requirements of legislation for preservation of the 
commercial secrecy in respect of any information, which shall become known to it in the course of 
its activities. 
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4. The Fund shall be obliged to raise the question before the government authorities (judicial 
authorities included) in conformity with their competencies on administration of measures of 
influence to a participant (temporary participant) in the Fund, if such participant (temporary 
participant) infringes legislation.  

An authority or an official, to which the question has been brought on administration of 
measures of influence to a participant (temporary participant) in the Fund, shall be obliged to 
consider such application of the Fund and to notify it of any decision within 10 days following the 
arrival date of such application.  

5. The Fund shall be entitled to administer to participants (temporary participants) in the 
Fund the following measures of influence:  

to transfer participants in the Fund to the category of temporary participants in the Fund;  
to exclude from participants (temporary participants) in the Fund;  
to file petition on depriving a participant (temporary participant) in Fund of the certificate of 

conformance of grain and grain-processing products storage services to be submitted to the 
authority which has issued such certificate; 

to initiate the bankruptcy proceeding, reorganisation including pre-judicial reorganisation or 
liquidation of a participant (temporary participant) in the Fund; 

other measures provided for in legislation. 
6. Exclusion of a grain warehouse from participants (temporary participants) in the Fund 

shall be a ground to deprive such grain warehouse of the certificate of conformance of grain and 
grain-processing products storage services. 

7. The Fund shall publish its annual report as of 1 January in official mass media as well as 
information on its activities as of 1 July within 2 months after said dates in official printed media of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine.  

Said annual reports together with auditor’s opinion shall be submitted by the Fund to the 
Cabinet of Ministers of Ukraine by 1 July in the year following the accounting one.  

Trustworthiness of each annual report shall be confirmed by an independent auditing 
agency.  

 
Article 51. Organisation of the Fund  
 
The Fund shall be incorporated by the state represented by the Cabinet of Ministers of 

Ukraine.  
The Fund shall be deemed incorporated from the date of its registration as a legal entity. 
The Fund after its organisation shall send notice of organisation of the Fund to grain 

warehouses.  
The agreement on participation in the Fund shall be entered into by a grain warehouse 

within 10 days following the effective date of this Law. 
 If a grain warehouse has not entered into the agreement on participation in the Fund and/or 

has not made the initial and first regular contribution, the certificate of conformance of grain and 
grain-processing products storage services shall be terminated on suggestion of the Fund by the 
authority, which issued such certificate. 

 
Article 52. Participants in the Fund  
 
1. Any grain warehouses defined as such in the Law of Ukraine ‘On Grain and Grain 

Market in Ukraine’ shall be participants in the Fund. 
Relationships between the Fund and a grain warehouse shall be governed by an agreement 

on participation in the Fund. The agreement shall become into effect after payment by the grain 
warehouse of the initial and first regular contribution. 

Participation of grain warehouses in the Fund shall be obligatory.  
2. All participants (temporary participants) shall be obliged to pay contributions to the 

Fund.  
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3. Participants in the Fund, who do not comply with provisions of this Law and/or whose 
certificate of conformance of grain and grain-processing products storage services is suspended, 
may be excluded from the Fund or transferred to the category of temporary participants in the Fund 
by a decision of the Administrative Board.  

Once transferred to the category of temporary participants, such grain warehouse shall be 
obliged to pay fees to the Fund until obligations of such participant to owners of grain warehouse 
documents shall be met in full.  

If a grain warehouse is deprived of the certificate of conformance of grain and grain-
processing products storage services, the Administrative Board shall pass a resolution on exclusion 
of such grain warehouse from participants (temporary participants) in the Fund.  

Exclusion of a grain warehouse from participants (temporary participants) shall not 
deprive the owner of warehouse documents for grain, delivered to a grain warehouse prior to 
exclusion of such grain warehouse from participants (temporary participants), of the right to obtain 
indemnification of the grain value from the Fund. 

Transfer of any grain warehouses to the category of temporary participants in the Fund 
shall be made for a term not exceeding 30 days in accordance with procedure to be established by 
the Administrative Board, if such participants in the Fund infringe requirements of this Law or 
regulatory legal instruments of the Fund. 

Notice of such decision shall be sent to the grain warehouse on the day when it shall be 
made.  

During the time when a grain warehouse is transferred to the category of temporary 
participants in the Fund, additional supervision over activities of such grain warehouse shall be 
organised within the scopes and in accordance with procedures to be determined by the 
Administrative Board. 

If a temporary participant in the Fund shall not remedy any found infringements, this shall 
be a ground to deprive such grain warehouse of the certificate of conformance of grain and grain-
processing products storage services. 

Exclusion from temporary participants in the Fund shall mean exclusion from participants 
in the Fund. 

4. Any grain warehouse transferred to the category of temporary participants in the Fund 
shall be obliged:  

to post information on its transfer to the category of temporary participants in the Fund in 
all or any premises accessible by depositors, owners of grain warehouse documents on the next day 
after notification from the Fund on transfer of such participant to the category of temporary 
participants; 

to warn depositors in writing when entering into new agreements on storage of grain with 
them about the transfer of the grain warehouse to the category of temporary participants in the 
Fund.  

5. Participants (temporary participants) in the Fund shall be obliged to post information on 
the system of guaranteeing the fulfilment of obligations under grain warehouse documents in all or 
any premises accessible by depositors and owners of grain warehouse documents. 

Participants (temporary participants) in the Fund shall be prohibited from using 
information on participation in the Fund and on its guaranties in any advertisements with the 
purpose of attracting any new depositors. 

 
Article 53. Register of grain warehouses as participants (temporary participants) in 

the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents  
 
The Fund shall keep the Register of grain warehouses as participants (temporary 

participants) in the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse 
documents (hereinafter referred to as the ‘Register of Participants (Temporary Participants) in 
the Fund’) in accordance with procedures to be established by the Administrative Board. 
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An electronic form of the Register of Participants (Temporary Participants) shall be of open 
type. 

Twice a year (as of 1 January and 1 July), the Fund shall be obliged to publish the Register 
of Participants (Temporary Participants) in the official gazette of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine within a month after the dates specified above.  
  Information on any changes in the Register of Participants (Temporary Participants) in the 
Fund shall also be published in official printed gazette of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
within 14 days after changes therein.  

 
Article 54. Regulatory-legal instruments of the Fund 
 
To carry on its activities, the Fund shall adopt regulatory-legal instruments on matters 

referred to its powers, with said instruments being binding on grain warehouses as participants 
(temporary participants) in the Fund.  

Forms and types of regulatory-legal instruments of the Fund, procedures for their 
preparation and adoption shall be approved by the Administrative Board.  

The regulatory-legal instruments of the Fund shall be subject to state registration and 
shall become effective from their publication date.  

The Fund shall provide openness and accessibility of its regulatory-legal instruments. 
 
Article 55. Means of the Fund  
 
1. Formation sources of means of the Fund shall be:  
Initial contributions to be paid by participants in the Fund;  
Regular contributions to be paid by participants (temporary participants) in the Fund;  
Special contributions to be paid by participants (temporary participants) in the Fund;  
Incomes earned owing to investing means of the Fund into any securities issued by the 

Ministry of Finance of Ukraine;  
Credits (credits from the National Budget included);  
Penalties to be paid by grain warehouses as participants (temporary participants) in the 

Fund due to late or partial remittance of their contributions;  
Incomes from deposits of the Fund placed with banks; 
Other incomes if not interdicted by legislation. 
2. If payments are made to an owner of the grain warehouse documents or a depositor at 

the expense of the Fund, the Fund shall reimburse such paid means at the expense of the grain 
warehouse as established by legislation. 

3. The Fund shall be the sole administrator of means to be accumulated in the course of its 
activities.  

Means of the Fund may not be used otherwise than for the purposes provided for in this 
Law and annual financial plan. 

Means of the Fund shall not be included into the National Budget of Ukraine. 
Any means used in accordance with the annual financial plan to cover operating costs 

shall not exceed 10% of the annual budget of the Fund.  
Any means of the Fund, which were not used during the accounting year, may not be 

withdrawn but shall be carried forward to the next year and shall be used to provide activities of 
the Fund.  

Means of the Fund shall be distributed as provided for in this Law, annual budget and 
financial plan of the Fund. 

Procedures for application of means of the Fund shall be established by the 
Administrative Board.  

Means that shall be used in accordance with the annual financial plan to cover 
operating costs shall not exceed 10% of the annual budget of the Fund. 

4. Means of the Fund shall cover 10% at least and 20% at most of the total grain value 
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under grain warehouse documents issued by grain warehouses as participants (temporary 
participants) in the Fund during the preceding year. 

If means of the Fund exceed 20% of the total grain value under grain warehouse 
documents issued by grain warehouses as participants (temporary participants) in the Fund during 
the preceding year, payments of regular contributions by grain warehouses shall be suspended by a 
resolution of the Administrative Board. If means of the Fund fall below the said level, payments of 
obligatory annual contributions shall be resumed. 

 
Article 56. Contributions to the Fund  
 
1. Initial contribution to the Fund shall be paid at the rate of UAH 1 for each ton of grain 

that may be stored in the grain warehouse in conformity with the certificate of conformance of 
services rendered on grain and grain-processing products storage.  

Grain warehouses formed as a result of reorganisation through merger, consolidation, 
division or transformation shall be exempted from payment of such initial contribution, provided 
that such initial contribution has been paid by all reorganised grain warehouses, and shall acquire all 
rights and obligations of so reorganised grain warehouses in respect of their participation in the 
Fund.  

2. Regular contributions shall be paid by participants (temporary participants) in the Fund 
once a year at the rate to be established by the Administrative Board. 

Payment of regular contributions shall be suspended by a resolution of the Administrative 
Board, if means on the Fund are sufficient to secure obligations under grain warehouse documents. 

3. A resolution on collection of special contributions shall be passed by the Administrative 
Board, if current incomes of the Fund are insufficient for complete fulfilment of the Fund’s 
obligations concerning service and repayment of loans intended for reimbursement of the grain 
value to owners of grain warehouse documents in grain warehouses as participants (temporary 
participants) in the Fund. Total rate of such special contribution may not exceed the rate of regular 
annual contributions.  

4. Procedures for payment of contributions shall be established by the Administrative 
Board. 

5. Late or incomplete remittance of the initial, regular or special contributions shall entail 
payment by grain warehouses as participants (temporary participants) in the Fund of a penalty 
amounting to the double bank rate of the National Bank of Ukraine in respect of the amounts 
remitted with delay for each day of such delay.  

6. Failure to pay contributions to the Fund shall be a ground for the transfer of a grain 
warehouse to the category of temporary participants in the Fund or for deprivation of such 
participants of the certificate of conformance of services rendered on grain and grain-processing 
products storage. 

 
Article 57. Loans from the National Budget  
 
To form the Fund, the state shall provide the Fund with a loan at the amount to be 

determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
If obligations of the Fund in respect of indemnification of the grain value to owners of 

grain warehouse documents exceed the amount of means accumulated by the Fund (except for 
means intended to cover operating costs), such difference shall be covered at the expense of the 
loan of respective amount to be granted by the National Budget. 

Such budgetary loan shall be granted to the Fund on the interest-free basis for a term not 
exceeding 12 current calendar months. 

Procedure for entering into a loan agreement between the Fund and the Ministry of 
Finance of Ukraine shall be determined by the Cabinet of Ministers of Ukraine. 
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Article 58. Governing bodies of the Fund  
 
Governing bodies of the Guarantee Fund shall consist of the Administrative Board of the 

Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents and Directorate of 
the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents (hereinafter 
referred to as the ‘Directorate’).  

The Administrative Board shall be the supreme governing body of the Fund. 
The Administrative Board shall coordinate work of the Fund aimed at protection of 

interests of depositors and owners of grain warehouse documents, grain warehouses as participants 
in the Fund, shall control and supervise over activities of the Fund, shall make decisions within its 
terms of reference and shall be responsible for fulfilment of tasks the Fund is charged with and 
fulfilment of functions of the Fund.  

Everyday activities of the Fund shall be managed by the Directorate. 
 
Article 59. Administrative Board of the Fund  
 
1. The Administrative Board shall: 
Approve Rules of Procedure of the Administrative Board; 
Approve budget of expenditures of the Fund;  
Approve organisational structure of the Fund;  
Approve procedure for indemnification of the grain value by the Fund to owners of grain 

warehouse documents in the event of inability of a grain warehouse; 
Approve regulatory-legal instruments of the Fund;  
Appoint director and members of the Directorate and make a decision on their dismissal;  
Approve Regulations of the Fund Directorate and of fulfilment of obligations under grain 

warehouse documents and procedures for remuneration of work of its members;  
Agree forms and amounts of payment for work of employees of the Fund;  
Supervise over activities of the Directorate;  
Consider and approve reports of the Directorate;  
Offer proposals to governmental authorities aimed at prevention of any adverse 

phenomena that can threaten interests of owners of grain warehouse documents or grain warehouses 
as participants (temporary participants);  

Pass resolutions on establishment of a special contribution to be paid by grain warehouses 
as participants (temporary participants) in the Fund; 

Pass resolutions on attraction of loans; 
Pass a resolution on approval of investment period for means of the Fund into securities 

issued by the Ministry of Finance of Ukraine or placement of means onto deposit accounts; 
Determine an auditing agency to audit activities of the Fund every year; 
Appoint any extraordinary audits of the Fund where necessary; 
Pass a resolution on the increase of indemnification of the grain value in the event of 

inability of the Fund at the expense of means of the Fund; 
Pass resolution on transfer of a grain warehouse as a participant in the Fund to the 

category of temporary participants in the Fund; 
Pass a resolution on exclusion of a grain warehouse from participants in the Fund; 
Pass resolutions on any other matters referred to its competence as determined in this Law.  
2. The Administrative Board of the Fund shall be formed by delegating to its body: 
A representative of the Cabinet of Ministers of Ukraine, 
A representative of the authority certifying services rendered on grain and grain-

processing products storage, 
A representative of grain warehouses as participants in the Fund, 
A representative of accredited exchanges, 
A representative of the entities from the agricultural produce insurance market; 
Two representatives of grain production entities; 
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A representative of other business entities acting on the grain market.  
3. A representative of grain warehouses as participants in the Fund shall be elected 

member of the Administrative Board at a General Meeting of representatives of grain warehouses as 
participants in the Fund. Such meeting shall be competent if attended by 2/3 at least of grain 
warehouses as participants in the Fund and if the resolution on the delegate to the Administrative 
Board of the Fund is passed by majority of the present at such meeting. 

Members of the Administrative Board of the Fund representing accredited stock 
exchanges, entities of the agricultural produce insurance market, grain production entities, other 
business entities acting on the grain market shall be approved by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine among nominees to the Administrative Board. Nominees from such entities shall be elected 
by organisation joining such entities and activities of which are covering the territory of the entire 
country in accordance with procedures determined in their Articles of Association  

Other members of the Administrative Board shall be delegated to its body as established 
by current legislation. 

4. Members of the Administrative Board shall be citizens of Ukraine, shall be permanent 
residents of Ukraine, shall have a higher education and five-year employment experience at least in 
the specialty.  

Members of the Administrative Board, except for a representative of grain warehouses as 
participants in the Fund, may not be owners (co-owners), members of governing bodies or 
shareholders in a grain warehouse. 

Powers of a member of the Administrative Board may not be delegated to any other 
person. 

Tenure of a member of the Administrative Board shall be four years and may be extended 
for the next tenure, but no more than two tenures running.  

5. If the tenure of a member of the Administrative Board expires, a relevant body, which 
delegated such member, shall delegate a new representative to the Administrative Board within a 
month or shall pass a resolution on extension of tenure of such member of the Administrative 
Board, taking provisions of this Article into consideration. 

Powers of a member of the Administrative Board shall be terminated by the authority, 
which delegated such representative, when: 

 Such member of the Administrative Board files a written application for termination of 
his/her power of his/her own volition; 

Such member of the Administrative Board is withdrawn by a resolution of the authority, 
which delegated him/her to the Administrative Board; 

Such member is unable to discharge his/her duties (including due to health conditions); 
A conviction concerning such member becomes effective; 
His/her tenure expires; 
He/she dies or a court recognises him/her as a died or missing person; 
Powers of a member of the Administrative Board may also be terminated early on the 

initiative of the authority, which delegated such person to the Administrative Board, if a relevant 
resolution is passed thereof. Such authority shall delegate other representative within a month 
following the date of resolution on early termination of powers of his/her predecessor.  

6. Any resolutions of the Administrative Board, if passed within its powers as provided for 
in this Law, shall be binding on participants (temporary participants) in the Fund. 

Resolutions of the Administrative Board shall be passed at its sessions by simple majority 
vote provided that such session is attended by 2/3 of its members at least. If the votes are even, 
Chairperson of the Administrative Board shall have the casting vote.  

7. The Administrative Board shall be chaired by Chairperson of the Administrative Board 
of the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse documents (hereinafter 
referred to as the ‘Chairperson of the Administrative Board’), who shall be elected every year by 
the Administrative Board among its members. 

 The Administrative Board shall meet at regular sessions once a quarter at least. 
The Administrative Board may be convened to an extraordinary session by Chairperson of 
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the Administrative Board, on its own initiative, on request of three of its members at least or on the 
initiative of the Director of the Fund. 

Proceedings of the Administrative Board and powers of its members shall be determined 
in the Rules of Procedure of the Administrative Board of the Guarantee Fund for fulfilment of 
obligations under grain warehouse documents.  

Members of the Administrative Board shall not get any remuneration for their work in the 
Administrative Board, except for indemnification of expenses related to discharge of duties they are 
charged with in accordance with procedures established by legislation. 

Any matters that are not referred to competence of any other authorities by legislation 
and this Law in the part concerning activities of the Fund shall be referred to competence of the 
Administrative Board.  

 
Article 60. Directorate of the Fund  
 
Powers, staff of the Directorate, qualifying requirements to be met by its officers shall be 

approved by the Administrative Board. 
The Directorate shall be chaired by the Director of the Guarantee Fund for fulfilment of 

obligations under grain warehouse documents (hereinafter referred to as the ‘Director of the Fund’) 
to be appointed and dismissed by the Administrative Board. 

Director of the Fund shall:  
manage everyday activities of the Fund;  
manage Directorate of the Fund; 
act on behalf of the Fund and represent its interests without power of attorney in 

relationships with individuals and legal entities within powers to be determined by the 
Administrative Board; 

hire and dismiss officers of the Directorate of the Fund; 
assume personal responsibility for activities of the Fund and achievement of tasks the 

Fund is charged with;  
take part in sessions of the Administrative Board with the right of an advisory vote; 
discharge other duties prescribed by legislation, this Law and any duties delegated to 

him/her by the Administrative Board. 
 
Article 61. Procedures for indemnification of the grain value by the Fund in the 

event of grain warehouse inability  
 
1. The Fund shall indemnify the value of grain delivered for the storage to an owner of 

grain warehouse document (hereinafter referred to as the ‘Applicant’) in the event of grain 
warehouse inability in accordance with procedures for and to the amount prescribed in 
accordance with this Law. 

2. Every year, the Fund shall fix prices of grain in conformity with which it shall 
indemnify the grain value. During a year, the Fund may, considering the market prices, alter 
prices of grain. Information on prices used to indemnify the grain value shall be posted on the 
web site of the Fund and in official mass media means of the Cabinet of Ministers of Ukraine 
within 3 days following the price fixation date. 

3. To obtain indemnification of the grain value by the Fund, an owner of grain 
warehouse document shall be obliged to sign all agreements and other documents related to such 
grain, whereby it assigns the claim under said agreements and documents to the Fund. If such 
provision is not observed, the Fund shall be entitled to refuse to pay indemnification of the grain 
value to such owner of grain warehouse document in the event of the grain warehouse inability, 
or to pay partial indemnification only. 

Amount of financial losses resulting from the grain warehouse inability shall be 
evaluated by the owner of grain warehouse document. 

4. Application for indemnification of the grain value in the event of grain warehouse 
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inability, form of which shall be approved by the Administrative Board, shall be accompanied 
with: 

Calculation of the amount of losses, properly certified copies of grain warehouse 
document and agreement on grain warehousing. To approve a resolution on satisfaction of the 
application, originals of the aforesaid documents shall be produced; 

Properly certified copy of the certificate of the state registration of the legal entity or 
properly certified copy of the identification card for an individual, who has filed the application 
for indemnification of the grain value; 

Other documents to be prescribed by the Administrative Board. 
5. If the Fund passes a resolution on indemnification of the grain value, the Applicant 

shall assign the claim under the grain warehouse document, agreements on grain warehousing, 
insurance, crediting, pledge and any other documents, related to such grain, to the Fund in 
accordance with procedures to be established by the Administrative Board. 

If grain the value of which is to be indemnified under this Law, was pledged by 
endorsement of the pledge certificate, the Applicant shall also assign to the Fund any debt 
instruments resulting from the loan agreement, fulfilment of which was secured with grain in that 
part of the amount, which was paid as indemnification of the grain value by the Fund. 

6. The Fund shall consider the application for indemnification of the grain value and shall 
approve the resolution on its satisfaction or denial within 15 days following the day of its filing. 

Procedures for consideration of the application shall be established by the Administrative 
Board of the Fund. 

The application shall be considered with participation of grain warehouse and the 
Applicant. A resolution may be taken by the Fund without participation of the grain warehouse, 
if it refuses to participate in consideration of the application. 

7. An application for indemnification of the grain value may be refused on the following 
grounds: 

Ability of the grain warehouse to return grain in conformity with grain warehouse 
document and agreement on grain warehousing; 

Unlawful wilful acts of the Applicant and grain warehouse with the purpose of obtaining 
groundless indemnification of the grain value, including obtaining it by submitting incorrect 
data; 

Fulfilment by the grain warehouse of its obligations during consideration by the Fund of 
the application for indemnification of the grain value; 

The grain warehouse inability caused by the Force Majeure; 
Available judgement of the court requiring satisfaction of claims of the owner of grain 

warehouse document and collection of debt from the grain warehouse; 
In other cases provided for in legislation.  
8. Inability of a grain warehouse, its reorganisation, revocation or suspension of the 

certificate of conformance of services rendered on grain and grain-processing products storage 
issued to such grain warehouse may not be the ground to decline the application for 
indemnification of the grain value. 

9. The Fund shall indemnify the grain value within 10 days following the day when the 
resolution on indemnification of the grain value has been passed after meeting by the Applicant 
of provisions required by this Law. 

If the grain warehouse only partially meets its obligations resulting from grain 
warehouse document, the Fund shall indemnify the grain value only in respect of that part of 
grain, which was returned in accordance with procedures prescribed by the Administrative 
Board. 

Any grain value shall be indemnified in hryvnias.  
The Fund shall acquire the right of a creditor for the grain warehouse as a participant 

(temporary participant) in the Fund in respect of the entire amount to be indemnified from the 
payment date of respective indemnification of the grain value to the owner of grain warehouse 
document.  
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10. Any other requirements concerning procedures for indemnification of the grain value 
by the Fund, if not contemplated by this Law, shall be established by the Administrative Board. 

 
Article 62. Supervision over activities of the Fund  
 
Supervising body of the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain 

warehouse documents shall be represented by the Auditing Committee of the Guarantee Fund for 
fulfilment of obligations under grain warehouse documents (hereinafter referred to as the 
‘Auditing Committee’) consisting of three members to be elected for three years by the 
Administrative Board among persons nominated by participants in the Fund. Members of the 
Auditing Committee shall represent different participants in the Fund. 

Procedures for work of the Auditing Committee, payment for work to its members shall 
be established by the Administrative Board. 

Members of the Administrative Board, Director and members of the Fund Directorate 
may not be members of the Auditing Committee at the same time. 

Members of the Auditing Committee shall: 
Supervise over observance by personnel of the Fund of provisions of this Law, other 

legislative acts and shall produce relevant reports to the Administrative Board; 
Participate in sessions of the Administrative Board without the right of vote; 
Be entitled to demand introduction of their proposals to an agenda of a session of the 

Administrative Board; 
Certify annual financial statements such as balance sheet and income statement; 
Elaborate a consolidated report on the annual financial statements and submit it to the 

Administrative Board.  
 

External supervision over activities of the Fund shall be carried out as established by 
legislation.  

 
Article 63. Liquidation of the Fund  
 
The Fund shall be liquidated as established by legislation.  
Means of the Fund, remaining after its liquidation shall be remitted to the National Budget 

of Ukraine. 
 
ІІ. The Law of Ukraine ‘On Restoration of Solvency of a Debtor or Recognising it as a 

Bankrupt’ shall be amended as follows: 
 
а) Clause 1) in the first part of Article 31 shall be supplemented with Sub-clause d) to read 

as follows:  
 
‘d) expenses of the Guarantee Fund for fulfilment of obligations under grain warehouse 

documents, related to acquisition by it of the creditor’s rights in respect of a grain warehouse – to 
the entire amount of indemnification of the grain value in the event of the grain warehouse 
inability’.  

In this connection, Sub-clause d) shall be deemed Sub-clause e).  
 
b) shall be supplemented with Article 44-1 to read as follows: 
 
«Article 44-1. Peculiarities of the grain warehouse bankruptcy  
1. When the bankruptcy case is considered, the Guarantee Fund for fulfilment of 

obligations under grain warehouse documents shall be recognised as a participant in the proceeding.  
2. Grain warehoused by a depositor in the grain warehouse shall not be included into the 

liquidation estate in the event of the grain warehouse inability.ʼ 
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29. CONCLUSIVE AND TRANSITIVE PROVISIONS 

 
 1. This Law shall become effective from the date next after publication of this Law. 
 2. Legislative acts of Ukraine unless brought in the line with this Law shall be effective in 

the part not contradicting the Law.  
3. Any agreements on participation in the Fund shall be entered into by and between the 

Fund and grain warehouses, which by the effective date of the Law have obtained the certificate of 
conformance of services rendered on grain and grain-processing products storage, and shall be 
entered into within 10 days following the date when the Law becomes effective. 

4. The Fund shall commence performance of its functions in respect of indemnification 
of the grain value in the event of grain warehouse inability in accordance with procedures for and 
to the amounts prescribed by this Law after payment of the initial and regular contributions to the 
Fund by 90% at least of grain warehouses as participants in the Fund, who by the date of coming 
this Law into force have obtained the certificate of conformance of services rendered on grain and 
grain-processing products storage, but no later than 15 days following the date when the Law 
becomes effective. Information on commencement of performing its functions in respect of 
indemnification of the grain value in the event of grain warehouse inability shall be posted by the 
Fund on the web site of the Fund and in official mass media means of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine. 

5. The National Bank of Ukraine shall delegate its representative to the Administrative 
Board within three months following the effective date of this Law. 

6. The Cabinet of Ministers of Ukraine shall: 
Provide adoption of any enactments specified in this Law within three months following 

the effective date of this Law in accordance with competence of the Cabinet of Ministers of 
Ukraine; 

provide registration of the Fund and provide it with the premises in Kyiv within three 
months following the effective date of this Law; 

provide conduct of the first session of the Administrative Board within 30 days following 
the registration date of the Fund; 

provide activities of the Fund at the expense of the central authority of the executive 
power on agrarian policy matters until financial resource of the Fund shall be formed. 
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Висновок експертів аграрного ринку до проекту Закону України  «Про 
внесення змін до деяких законів України щодо Гарантійного фонду 
виконання зобов’язання за складськими документами на зерно» 

(реєстраційний № 9611) 
 

Завданнями та цілями законодавчого впровадження складських документів на зерно є 
створення умов для ефективної взаємодії банківської, страхової, виробничої та торгової 
систем на зерновому ринку України; доступ до короткострокових кредитних ресурсів, 
забезпечення якості продукції та надійності взаємовідносин, доступ до зовнішніх ринків, 
розвиток послуг страхування та механізмів кредитування. Отримавши складські свідоцтва, 
не забираючи зерно зі складу його власник може передати це зерно іншій особі, а також 
отримати під заставу цього зерна кредит (в тому числі товарний). 

 
Втім, наразі ця система працює недостатньо ефективно, і досі складські документи на 

зерно не є достатньо ліквідним майном для залучення інвестицій, маючи обмежений обіг 
лише серед учасників ринку зерна. Це пов’язується з регулярною неспроможністю зернових 
складів повернути власникам зерна передане їм на зберігання зерно, що дискредитує 
ліквідність складських документів на зерно і фактично зводить їх використання до відносин 
між взаємозалежними та асоційованими підприємствами.     

 
Досить тривалий час проблематика неспроможністі зернових складів виконувати 

зобов’язання перед власниками зерна та повертати їм зерно належної якості зводилися до 
неспроможності зернових складів забезпечити технічні умови для зберігання  отриманого на 
зберігання зерна. Це призвело до впровадження систем сертифікації складських послуг, які 
через перевірку можливості зернових складів забезпечувати якість зберігання зерна 
гарантували інвесторам мінімальний ризик втрати зерна в результаті форс-мажору, 
непов’язаного з волею зернового складу.  

 
Такий підхід також проявив свою неспроможність кардинально вплинути на 

ситуацію. Відсутність гарантій відшкодування інвесторам вартості втраченого зерна у разі 
неспроможності зернового складу, а також підтвердження якості послуг зернових складів 
виключно за рахунок репутації особи, що проводить сертифікацію, не сприяє  зростанню 
довіри до складських документів на зерно з боку інвесторів. 

 
Змінити ситуацію має на меті законопроект, яким пропонується ввести на ринок 

особу, яка виступила б гарантом за зобов’язання зернових складів з виконання складських 
документів. Така особа - Гарантійний фонд виконання зобов’язань за складськими 
документами на зерно, який у випадку його створення гарантуватиме власникам складських 
документів, в тому числі кредиторам (банкам) відшкодування майже повної вартості 
втраченого складами зерна, якщо зерновий склад не в взмозі повернути його.  

 
Мета створення такого фонду – зробити використання складських документів на 

зерно привабливим для кредиторів через захист інтересів володільців таких документів у 
випадку неспроможності зернового складу повернути зерно, передане на зберігання, і 
завдяки цьому – пожвавити інтерес до ринку зерна, підвищити ліквідність складських 
документів на зерно і таким чином залучити більше інвестицій у аграрне виробництво. 

 
І досягти такої мети шляхом створення Гарантійного фонду цілком можливо. 
 
Законопроект передбачає не зовсім звичну процедуру створення Гарантійного фонду 

як нового суб’єкта господарювання на ринку зерна. Його створення – це обов’язок Кабінету 
Міністрів України, який покладений на уряд цим Законом. Відтак, законом не просто 
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описано правовий режим Гарантійного фонду та його майна, але й встановлено Кабінету 
Міністрів України чіткий строк на вчинення дій зі створення такої організації.  

 
Втім, не варто остерігатися того, що такий порядок створення може не відповідати 

загальним засадам утворення суб’єктів господарювання та не належить до повноважень 
Верховної Ради України, які визначаються виключно Конституцією України (Рішення 
Конституційного Суду України від 7 квітня 2004 року № 9-рп/2004 у справі про 
Координаційний комітет). Створення Гарантійного фонду має відбутися за  рішенням 
Кабінету Міністрів України на виконання цього Закону,  як передбачено статтею 51 
законопроекту. Враховуючи, що повноваження Верховної Ради України, передбачені 
статтею 85 Конституції, пунктом третім відносить  до повноважень Верховної Ради України 
прийняття законів, а стаття 92 Конституції України визначає сфери, що регулюються 
виключно законами України, то інші сфери, в тому числі порядок і строки створення 
суб’єктів господарювання, може регулюватися як законами, так і іншими нормативно-
правовими актами. Крім того, створення суб’єктів господарювання на виконання законів 
України вже відбувалося раніше – і жоден з таких законів не був визнаний 
неконституційним. 

 
Класичний механізм страхування товару, прийнятого на зберігання, згідно з Законами 

України «Про сертифіковані товарні склади та прості та подвійні складські свідоцтва» та 
«Про страхування», полягає у покладенні на сертифікований склад обов’язку  застрахувати 
товар, прийнятий на зберігання, від ризиків втрати, загибелі або пошкодження, якщо інше не 
передбачено договором складського зберігання. Таким чином, чинне законодавство дозволяє 
створити  обмежений механізм захисту прав володільців складських документів у разі втрати 
чи загибелі зерна від ризиків, непов’язаних з діями і результатами господарської діяльності 
зернового складу.  Однак, зазначене добровільне страхування не набуло значного 
поширення. Це пов’язується як з недостатньою репутацією страхових компаній, що діють на 
страховому ринку України, так і з високою ціною їх послуг та обмеженої частки 
запропонованих до страхування ризиків у загальній кількості інвестиційних ризиків, які 
приймає на себе інвестор придбаваючи складський документ на зерно.  

 
Крім ризику загибелі товару від форс-мажору (що сторони зобов'язані страхувати 

відповідно до норми ст.15 ЗУ “Про товарні склади”, яко не домовляться про інше), 
Гарантійний фонд приймає на себе всі інші ризики інвестора, які можуть призвести до 
неповернення йому зерна зі зберігання на зерновому складі. Внески до гарантійного фонду є 
оптимальнішою заміною страхових платежів, оскільки на відміну від страхових платежів не 
оподатковуються та в повному обсязі  відносяться до складу валових витрат зернового 
складу, зменшуючи його зобов’язання щодо сплати податку на прибуток. Крім того, на 
відміну від класичного страхування, у разі зміни володільця складського документа на зерно, 
до  нового володільця складського документу автоматично переходять гарантії Гарантійного 
фонду, без потреби вести переговори та внесення змін до договорів,  як цього вимагає 
страхування. 

 
Варто також звернути увагу на те, що схема гарантування виконання зобов‘язань за 

складськими документами на зерно за цим проектом  багато в чому збігається із схемою 
гарантування відшкодування вкладів вкладникам  банків – фізичним особам згідно із 
Законом України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб». Зокрема, це стосується 
системи постійних та тимчасових учасників Фонду; видів зборів до цього Фонду тощо. 
Проте, діяльність зернових складів  відбувається у дещо інших економічних умовах, ніж 
діяльність комерційних банків щодо залучення грошових коштів населення, оскільки зернові 
склади, наприклад, не мають права використовувати зерно для кредитування. У зв‘язку з цим 
доцільність  широкого запозичення положень Закону України «Про Фонд гарантування 
вкладів фізичних осіб» для визначення механізму відшкодування втрат володільців 
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складських документів на зерно викликає сумніви. В тому числі і через те, що у прийнятому 
07.12.2011 року у першому читанні проекті Законі України «Про систему гарантування 
вкладів фізичних осіб», яким скасовується Закон України «Про Фонд гарантування вкладів 
фізичних осіб», деякі питання діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 
регулюються інакше, зокрема, скасовується поділ учасників Фонду на тимчасових та 
постійних.  З огляду на зазначене, були запропоновані зміни до цього законопроекту, якими 
пропонується запровадити механізм тимчасового членства у Гарантійному фонді як 
інструменту для більш прискіпливого моніторингу фондом господарської діяльності нових 
учасників ринку, що призводить до єдиного обмеження їх повноважень – брати участь в 
управлінні Гарантійним фондом. 

 
Згідно з проектом Гарантійний фонд утворюється для відшкодування володільцеві 

складського документу на зерно вартості зерна, переданого на зберігання, у випадку 
неспроможності зернового складу. При цьому згідно з визначенням змісту цього терміну 
(зміни до ст. 1 Закону України «Про зерно та ринок зерна в Україні») під ним розуміється 
неможливість виконання зерновим складом своїх зобов‘язань через відсутність необхідної 
кількості зерна без зв‘язку з причинами виникнення цієї ситуації. При цьому порушення 
щодо зернового складу провадження по справі про банкрутство не є умовою для виплати 
володільцю складського документу відшкодування, а достатньо встановлення Гарантійним 
фондом факту неспроможності зернового складу. Це значно пришвидшить процеси оцінки 
втрат інвесторів від неспроможності зернового складу та отримання ними компенсацій.  
Після виплати відшкодування власнику складських документів до Гарантійного фонду 
переходить право вимоги до зернового складу – тобто зернові склади не звільнені від 
відповідальності і виплачені Гарантійним фондом компенсації в максимальному обсязі 
будуть стягнуті з зернового складу – учасника гарантійного фонду. При цьому звернення 
стягнення на  основний актив зернового складу – зерносховище – Гарантійний фонд як 
орган, що об’єднує всіх учасників ринку зберігання зерна, зможе провести значно 
ефективніше ніж звичайний інвестор-володілець складських документів на зерно.  

 
Одним із заходів погашення дефіциту коштів Гарантійного фонду пропонується 

зробити прийняття Гарантійним фондом рішення про збір спеціальних внесків учасників у 
розмірі, пропорційному до прийнятого ними на зберігання зерна. Це зумовить не лише 
взаємне гарантування учасниками Гарантійного фонду виконання зобов’язань один одного за 
складськими документами на зерно, але й стимулюватиме взаємний контроль за ризиками 
діяльності один одного та самостійне ініціювання зерновими складами питання про вжиття 
заходів для мінімізації ризиків у разі занадто ризикованої комерційної практики одного з 
них.   

 
Втім, основні затрати на запровадження системи гарантування складських документів 

на зерно пропонується взяти на себе державі.  Статтею 55 проекту передбачено, що 
«джерелами формування майна та коштів Гарантійного фонду є … кредити, у тому числі 
кошти державного бюджету». «Держава надає кредит з державного бюджету у розмірі, що 
визначається Кабінетом Міністрів України. Кредит з державного бюджету надається 
Гарантійному фонду на безвідсотковій основі на строк, що не перевищує 12 поточних 
календарних місяців» (стаття 57 проекту). Однак з огляду на положення ст.95 Конституції ці 
кошти виділятимуться в межах, визначених державним бюджетом на поточний рік. Оскільки 
Гарантійний фонд  гарантує зобов’язання всіх зернових складів України, то надання йому 
коштів з державного бюджету не порушує конституційний принцип рівності всіх суб’єктів 
права власності перед законом. 

 
Сертифікацію зернових складів для перевірки правилам  та технічних умов зберігання 

зерна та продуктів його переробки (ст. 11 Закону України «Про зерно та ринок зерна»), як 
неодноразово викликала критику у різних організацій, пропонується зберегти виключно для 
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того, щоб не створювати окремий механізм контролю за виконанням суб’єктом 
господарювання вимог закону про членство у Гарантійному фонді та щоб уникнути потреби 
створювати окремий механізм притягнення осіб до відповідальності за здійснення діяльності 
зернових складів без участі у Гарантійному фонді. За прописаної в законопроекті процедури 
такий контроль здійснюватиметься в порядку існуючого контролю за сертифікацією 
зернових складів, не передбачає самостійних санкцій,  чим дозволяє істотно заощадити на 
створенні системи гарантування складських документів на зерно. 

 
Наразі законопроект не передбачає достатнього перехідного періоду для поступового 

залучення зернових складів до участі у Гарантійному фонді. 
У зв’язку з цим був розроблений та поданий до Верховної Ради України проект змін до 
закону, яким запропоновано надати дворічний перехідний період, за який всі зернові склади 
зобов’язані вступити до Гарантійного фонду, та надає стимул учасникам ринку зберігання 
зерна вступати до Гарантійного фонду в перший рік його діяльності шляхом одразу надання 
їм статусу постійного учасника фонду, що має можливість впливати на діяльність 
Гарантійного фонду та прийняття до фонду нових учасників. 
 

Комплексне застосування всіх вищезазначених заходів дозволить створити елегантну 
та дієву систему гарантування складських документів на зерно, чим очікується пожвавити їх 
ринок та залучити більше коштів для інвестиційних проектів на селі. Втім, в кінцевому 
результаті все буде залежати від того, які зміни до законопроекту приймуть народні депутати 
на другому читанні, та людей, які будуть реалізовувати цей закон на практиці створюючи 
Гарантійний фонд та здійснюючи управління ним.  
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проект 
 
 

РІШЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ  
«Перспективи впровадження в Україні системи кредитування 

сільськогосподарських товаровиробників під заставу майбутнього врожаю 
та заставу врожаю, що знаходиться на зберіганні. Міжнародний досвід» 

 
 

м. Київ                                                                                        7 листопада 2012 р. 
 
7 листопада 2012 р.  в м. Києві під патронатом Комітету з питань аграрної політики та 

земельних відносин Верховної Ради України, Міністерства аграрної політики та 
продовольства України за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, компаній 
БАСФ, Сингента, Сантрейд (Бунге) відбулася  Міжнародна конференція «Перспективи 
впровадження в Україні системи кредитування сільськогосподарських товаровиробників під 
заставу майбутнього врожаю та заставу врожаю, що знаходиться на зберіганні. Міжнародний 
досвід».  

 
На Конференції були обговорені питання щодо впровадження ефективних механізмів 

кредитування виробників аграрної продукції, зокрема аграрних розписок, використання 
складських документів на зерно, організації гарантійного фонду використання зобов’язань за 
складськими документами на зерно.  

 
В роботі Конференції прийняли участь народні депутати України, представники 

Адміністрації Президента України, Міністерства аграрної політики та продовольства 
України, Європейський банк реконструкції і розвитку, представники компаній Сингента, 
БАСФ, Сантрейд (Бунге), Міжнародної фінансової корпорації, Інституту розвитку аграрних 
ринків, професійних громадських об’єднань,  науковці та експерти аграрного ринку. 

 
Учасники конференції одностайно вирішили: 
 
1. Підтримати проекти  Законів України «Про аграрні розписки» та «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо Гарантійного фонду виконання 
зобов'язань за складськими документами на зерно). 

 
2. Звернутися до Голови Верховної Ради України  В.М. Литвина з проханням 

щодо сприяння прискоренню розгляду проектів Законів України «Про аграрні розписки»  та 
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (щодо Гарантійного фонду 
виконання зобов'язань за складськими документами на зерно) та  їх остаточному прийняттю 
Верховною Радою України. 

 
3. Рекомендувати заінтересованим відомствам  та організаціям створити при 

Міністерстві аграрної політики та продовольства України постійно діючу робочу групу для 
розроблення пакету проектів нормативно-правових актів  з метою впровадження в Україні 
аграрних розписок та ефективного функціонування Гарантійного фонду виконання 
зобов’язань за складськими документами на зерно. 
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ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ ТА ДІАЛОГ В АГРАРНІЙ ПОЛІТИЦІ 
 

 

Проект «Фінансові системи та діалог в аграрній політиці», що фінансується Агенством США 
з Міжнародного розвитку розпочався у серпні 2012 року. Виконавцем проекту є Громадська 
організація «Інститут Розвитку Аграрних Ринків». 
 
Україна має великий потенціал, щоб значно збільшити виробництво сільськогосподарської 
продукції. Тим не менш сьогодні, аграрний сектор України використовує менш ніж половину 
своєї потужності. З 42 млн. га високородючих сільськогосподарських земель, менш ніж 3 
млн. га обробляються з використанням сучасних технологій і більш ніж 7 млн. га не 
обробляються. Зростання аграрного сектора в Україні значно обмежується 
непередбачуваною і непослідовною сільськогосподарською політикою, відсутністю доступу 
до фінансових ресурсів і слаборозвиненістю ринків і ринкової інфраструктури. 
 

Мета проекту 
Підтримка широкого економічного зростання за рахунок більш відкритого та 
конкурентоспроможного аграрного сектора. 
 
Цілі проекту 
• розширення доступу до фінансування сільського господарства шляхом розробки правових 
платформ та інструментів для ефективного кредитування під заставу майбутнього та 
зібраного врожаїв; 
• зміцнення державно-приватного діалогу з питань політики механізми, якого будуть 
призведуть до більш передбачуваної та прозорої сільськогосподарської політики, залученню 
інвестицій у даний сектор. 
 

Завдання проекту 
Завдання 1: Підтримка впровадження механізму кредитування під заставу майбутнього 
урожаю відповідно до міжнародної практики з метою розширення доступу малих та середніх 
сільгоспвиробників до кредитних ресурсів. 
Завдання 2: Удосконалення законодавства, що регулює обіг складських документів на зерно 
для розширення доступу малих та середніх сільгоспвиробників до фінансових ресурсів. 
Завдання 3: Сприяння та зміцнення державно-приватного партнерства з метою становлення 
більш прозорої і ринково орієнтованої сільськогосподарської політики на стійкій основі. 
 

Очікувані результати 
• Фінансові установи та постачальників ресурсів почнуть надавати кредити для 
сільгоспвиробників під заставу майбутнього урожаю. 
• Фінансові установи та постачальників ресурсів почнуть надавати кредити для 
сільгоспвиробників під заставу зібраного урожаю. 
• Сталі і прозорі механізми державно-приватного партнерства, сприятимуть збільшенню 
інфестиційної привабливості і приведенню сільськогосподарської галузі у відповідність з 
правилами СОТ. 

 
Контакти: 
вул. Михайлівська 24Б, офіс 83, Київ 01001, Україна 
Teл:   (+380 44) 490 70 78/79 
Факс:  (+380 44) 278 12 87 
E-mail: office@amdi.org.ua 
Web: www.amdi.org.ua 
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