
Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за 
складськими документами на зерно)»
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Обмежене
використання
складських документів
з огляду на недовіру
до зернових складів

СУЧАСНІ УМОВИ



Загроза втратити зерно, передане 
зеровому складу на зберігання у разі 
неплатоспроможності елеватора

СУЧАСНІ РИЗИКИ



Гарантійний Фонд

Для подолання загрози, пропонуємо створити фонд, через який зернові 
склади  спільно гарантують зобов'язання один одного

СИСТЕМА СПІЛЬНОГО ГАРАНТУВАННЯ



Гаратійний фонд - недержавна цільова спеціалізована непідприємницька 
організація, яка зійснює накопичення, формування,  управління фінансовими 
резервами та у разі неспроможності зернових складів виплачує власникам 
складських документів на зерно відшкодування вартості їх зерна.

Завдання Фонду: 
 мінімізація ризиків суб’єктів ринку зерна; 
 організація взаємного контролю учасників фонду за безпекою їх діяльності; 
 гарантування відшкодування вартості зерна за складськими документами на 

зерно, виданими зерновими складами – учасниками фонду
 формування резервів та управління ними

Функції Фонду: 
 здійснення організаційних заходів з метою відшкодування вартості зерна 

власникам складських документів на зерно вартості зерна у випадку 
неспроможності зернового складу; 

 забезпечення нагромадження фінансових ресурсів, призначених для 
відшкодування вартості зерна власникам складських документів на зерно.

Закон України 
“Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

(щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за 
складськими документами на зерно)”



Гарантійний Фонд

В результаті власники складських документів отримують гаратоване 
відшкодування вартості зерна у разі неспроможності зернового складу 

БЕЗПЕЧНЕ ІНВЕСТУВАННЯ



Гарантійний Фонд

Фонд, виплативши борги зернового складу, отримує право регресу і здатен 
ефективніше звернути стягення на основний актив складу - зерносховище

ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГРЕСНИМИ ВИМОГАМИ



Гарантійний фонд виконання зобов'язань за 
складськими документами на зерно

Проект Закону України №9611 “ Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України (щодо Гарантійного фонду виконання зобов'язань за складськими документами
на зерно) “ (народний депутат України Терещук С.М):

Зразок для наслідування  - Закон України  “Про Фонд гарантування вкладів фізичних 
осіб”:  

 склади – це банки, що зберігають історично першу форму грошей - зерно,

За аналогією використано приватноправове регулювання відносин гарантії відповідно 
до § 3 глави 49 Цивільного кодексу України: 

 Письмова форма.
 Виконання зобов'язань відповідно до договору та закону
 Гарант відповідальний перед кредитором за невиконання зобов'язань боржником.
 Строк дії гарантії = строку дії складського документу на зерно, без можливості 

дострокового відкликання.
 Незалежність гарантії фонду від основного зобов'язання
 Оплатність.
 Право на регрес до боржника.



Гарантійний фонд виконання зобов’язань за 
складськими документами на зерно 

Цілі та завдання законопроекту:
встановлення засад створення, порядку організації та діяльності фонду 
визначення його структури, основних функцій, що дозволить завершити 
створення цілісної та ефективно працюючої системи складських 
документів на зерно як механізму кредитування сільськогосподарських 
товаровиробників. 

Мета створення 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.



Гарантійний фонд –
користь для всіх учасників ринку зерна

 Зменшення ризиків власників зерна, які передали його на зберігання на 
сертифікований елеватор

 Зростання доступу власників зерна до кредитних ресурсів під 
забезпечення більш ліквідними складськими документами

 Зменшення ризиків втрат кредиторів 
 Зменшення затрат кредиторів на оцінку ризиків  (на вивчення предмету 

застави, моніторингу його збереження, перевірки дійсності документів)
 Відповідне зменшення плати за користування кредитами
 Збільшення обсягів кредитування 
 Можливість здійснення рефінансування банків на більш вигідних 

умовах 
 Доступ до кредитних ресурсів для середніх та дрібних зерновласників
 Цінова стабілізація ринку та зниження сезонного коливання цін



Гарантійний фонд виконання зобов'язань  
за  складськими документами на зерно 

невід'ємний елемент системи ринку зерна
 В чинній редакції закону “Про зерно і ринок зерна в Україні”

відсутня норма про гарантійний фонд (В законах Казахстану,
Молдови, Болгарії, США та інших країн така норма є).

 Учасники ринку зерна самостійно і добровільно не можуть створити
систему взаємного гарантування виконання зобов'язань у зв'язку з
вимогами закону “Про страхування” до товариств взаємного
страхування та неспроможністю страхових компаній України
задовольнити в повному обсязі попит на такі послуги за доступною
ціною.

 Фонд – це простіше й дешевше, ніж звичайне страхування

 Гарантійний фонд у випадку його створення гарантує власникам
складських документів, в тому числі кредиторам (банкам)
відшкодування вартості зерна (пропонується законопроектом до
90%), якщо зерновий склад не в змозі повернути його.

 Жорстка регламентація і контроль за використанням коштів фонду -
як зерновими складами, так і з боку держави.



ЗерноскладКМУ

Джерела формування Гарантійного фонду 

Мінфін

Доходи від ЦП 

% депозит, Кредит

до завершения 
формування фінансових 
ресурсів Фонду

Кредит Держ ЦП

регулярні збори 

вступний збір  

спеціальні збори 

БАНК

Гарантійний 
Фонд

пеня та регрес



Структура Фонду

Адміністративна рада Фонду
Голова

Адмінради

Дирекція
Фонду

Працівники Фонду (крім членів Дирекції)

Призначаються

Призначаються

Обирається

Директор
Фонду



 Доповнення системного закону положеннями про
гарантійний фонд – важливий крок для досягнення успіху
в формуванні стабільного саморегульованого ринку
зерна.

 Підвищення надійності системи складських документів
на зерно

 Підвищення привабливості складських документів на
зерно як фінансового інструменту короткотермінового
кредитування виробників зерна

 Збільшення надходжень у галузь виробництва зерна та у
сільське господарство загалом: зі зростанням надійності
системи складських документів на зерно
підвищуватиметься коефіцієнт ліквідності складських
свідоцтв

Прогноз соціально-економічних наслідків 
прийняття Закону
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