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ВИСНОВОК
щодо проекту Закону України про внесення змін до Закону України
"Про аграрні розписки" та деяких інших законодавчих актів України щодо
функціонування та обігу аграрних розписок
(реєстр. № 2805-д, доопрацьований)
15 грудня 2021 року
протокол № 85
Комітет Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної
політики відповідно до частини п'ятої статті 44 Закону України "Про комітети
Верховної Ради України" на своєму засіданні 15 грудня 2021 року переглянув
раніше прийняте рішення (висновок) від 16 листопада 2020 року (протокол
засідання № 51) про проект Закону про внесення змін до Закону України "Про
аграрні розписки" та деяких інших законодавчих актів України щодо
функціонування та обігу аграрних розписок, який був раніше доопрацьований у
Комітеті відповідно до Постанови Верховної Ради України від 19 травня 2020
року № 615-IX "Про направлення на повторне перше читання проекту Закону
України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
функціонування та обігу аграрних розписок".
Раніше доопрацьований проект Закону був розглянутий Комітетом на
засіданні 16 листопада 2020 року (протокол засідання № 51). За наслідками
зазначеного розгляду Комітет 16 листопада 2020 року ухвалив рішення подати на
розгляд Верховної Ради України доопрацьований законопроект та рекомендувати
за наслідками розгляду в повторному першому читанні прийняти його за основу,
доручивши при цьому доповідати дане питання голові підкомітету з питань ринку
капіталів, інших регульованих ринків, цінних паперів та похідних фінансових
інструментів (деривативи) Комітету народному депутату України Ніколаєнку А.І.
Зазначений законопроект був зареєстрований 19 листопада 2020 року, але щодо
нього Верховною Радою України не було прийнято жодного з рішень,
передбачених частиною першою статті 114 Регламенту Верховної Ради України.
Після подання зазначеного доопрацьованого проекту Закону Комітетом
були проведені додаткові консультації щодо питань, які пропонується
врегулювати законопроектом, та опрацьовані зауваження та пропозиції, які
надійшли від Міністерства аграрної політики та продовольства України,
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного
депозитарію України, депутатських груп та окремих народних депутатів України.
Крім того, виникла потреба актуалізувати зміни, що пропонуються, у зв'язку із
змінами у законодавстві, які відбулись після подання та реєстрації попередньої
версії законопроекту.

Оскільки, як зазначалось, законопроект, раніше поданий Комітетом та
зареєстрований за № 2805-д від 19.11.2020, не розглядався Верховною Радою
України та рішення щодо нього Верховною Радою України не було прийнято,
відповідно до статті 104 Регламенту Верховної Ради України, якою передбачена
можливість відкликання законопроекту, на підставі частини п'ятої статті 44
Закону України "Про комітети Верховної Ради України", якою врегульована
процедура перегляду актів комітету, зокрема, рішень (висновків) щодо
законопроектів, а також з огляду на необхідність доопрацювання даного
законопроекту згідно з результатами додаткових консультацій та опрацювань
зауважень і пропозицій, зазначених вище, законопроект може бути замінений
удосконаленим та додатково доопрацьованим новим законопроектом.
До оновленої редакції проекту Закону пропонуються такі зміни:
уточнено поняття "маркетинговий період", який тепер пропонується
визначати за погодженням боржника та кредитора (пункт 7 частини 1 статті 1);
уточнено предмет товарної аграрної розписки в частині дати визначення
формули розрахунку вартості зобов’язання за аграрною розпискою (пункт 5
частини 2 статті 3);
уточнені реквізити щодо страхування предмета застави за товарною
аграрною розпискою (пункт 10 частини 2 статті 3);
змінені визначення стандартизованої та індивідуалізованої товарної
аграрної розписки (абзаци 17, 18 частини 2 статті 3);
виключені посилання на державні стандарти України, технічні умови,
технічні регламенти та/або державні класифікатори під час визначенні якості
сільськогосподарської продукції, яке буде здійснюватися за домовленістю
боржника та кредитора (частина 4 статті 3);
встановлено обов’язок боржника письмово повідомити кредитора про
кількість, якість, місцезнаходження вирощеної (зібраної, виробленої тощо)
сільськогосподарської продукції протягом п'яти робочих днів після завершення
вирощування (збирання, вироблення тощо) такої продукції (частина 3 статті 3);
уточнено предмет фінансової аграрної розписки в частині дати визначення
формули розрахунку вартості зобов’язання за аграрною розпискою (пункт 5
частини 3 статті 4);
уточнено реквізит щодо страхування предмета застави за фінансовою
аграрною розпискою (пункт 10 частини 3 статті 4);
уточнено визначення стандартизованої та індивідуалізованої фінансової
аграрної розписки (абзаци 17, 18 частини 3 статті 4);
встановлено, що у разі переходу права власності або користування на
земельну ділянку, зазначену в аграрній розписці як місце вирощування (збирання,
вироблення тощо) майбутньої сільськогосподарської продукції, новий власник
(користувач) земельної ділянки стає солідарним боржником відносно кредитора
(частина 4 статті 2);
проведені уточнення щодо форми стандартизованих аграрних розписок
(частини 2, 3 статті 5);
уточнено положення щодо механізмів зміни стандартизованої агарної
розписки на індивідуалізовану (частина 4 статті 5);
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передбачено, що боржник має право передати вже заставлену за аграрною
розпискою майбутню сільськогосподарську продукцію в іншу заставу за аграрною
розпискою лише за згодою попереднього кредитора (абзац 2 частини 2 статті 6);
вдосконалено положення щодо відносини застави за аграрною розпискою
(абзац 2 частини 8, частина 10 статті 6);
визначено порядок оплати страхування предмета застави у випадку
невиконання зобов’язання за страхуванням предмета застави за аграрною
розпискою боржником (частина 10 статті 6);
доповнені положення про можливість домовленості боржника та кредитора
про зміну предмета застави у разі передачі боржником права власності на
заставлену сільськогосподарську продукцію (частина 3 статті 7);
змінені засади функціонування Реєстру аграрних розписок, держателем
якого запропоновано визначити центральний орган виконавчої влади, що забезпечує
формування та реалізує державну аграрну політику, державну політику у сферах
сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави (стаття 10);
запропонована можливість вибору кредитором обліку аграрних розписок як
об’єктів цивільних прав здійснюється в Реєстрі аграрних розписок або у вигляді
облікових записів на рахунках в цінних паперах в системі депозитарного обліку
цінних паперів з відображенням відомостей про реквізити аграрної розписки в
Реєстрі аграрних розписок, а також передбачені відповідні механізми реалізації
двох можливих форм обліку аграрних розписок (стаття 11);
переглянуті процедури виконання виконавчого напису, вчиненого на
аграрній розписці про витребування та передачу предмета застави за аграрною
розпискою, передача кредитору предмета застави аграрної розписки (частина 13
статті 13, частина 8 статті 14).
Крім перелічених змін та уточнень, оновлені та актуалізовані прикінцеві
положення законопроекту, а також відповідно до зазначених змін редакції
уточнені інші пункти прикінцевих положень, зокрема, доручення відповідним
державним органам щодо підготовки підзаконного забезпечення майбутнього
Закону та впровадження інших механізмів його реалізації.
В інших частинах редакція законопроекту залишається без суттєвих змін.
Як і у попередній редакції, проект Закону передбачає переведення існуючої
системи аграрних розписок до системи цінних паперів з відповідним
інституційним супроводом. Пропонується визнати аграрну розписку неемісійним
цінним папером, що фіксує забезпечене заставою безумовне зобов’язання
боржника здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити
грошові кошти на умовах, визначених в аграрній розписці. Окрім нової редакції
Закону України "Про аграрні розписки", передбачені зміни до Господарського,
Цивільного кодексів України та до законів України "Про забезпечення вимог
кредиторів та реєстрацію обтяжень", "Про кредитні спілки", "Про адміністративні
послуги". Також, у зв'язку із віднесенням аграрних розписок до категорії
неемісійних цінних паперів, передбачені відповідні зміни до законів України "Про
депозитарну систему України", "Про інститути спільного інвестування" та "Про
ринки капіталу та організовані товарні ринки".
3

Під час доопрацювання законопроекту відповідно до Постанови Верховної
Ради України від 19 травня 2020 року № 615-IX "Про направлення на повторне
перше читання проекту Закону України про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок"
були враховані пропозиції та зауваження народних депутатів України, Головного
науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України, Міністерства
юстиції України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку та
інших державних органів, а також пропозиції представників бізнесу.
Законопроект в оновленій редакції був узгоджений із нормами нового Закону
України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки", що набув чинності
1 липня 2021 року. Крім зазначеного, відповідно до правил нормопроектувальної
техніки була проведена суттєва техніко-юридична переробка редакції
законопроекту. Усі окремі зміни до Закону України "Про аграрні розписки"
об'єднані у нову редакцію названого Закону. Також було змінено назву проекту
на "Про внесення змін до Закону України "Про аграрні розписки" та деяких інших
законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних розписок»,
що повністю відповідає єдності із його доопрацьованим змістом.
За наслідками розгляду та обговорення законопроекту, з огляду на
викладене вище, Комітет в и р і ш и в:
1.
Переглянути рішення Комітету від 16 листопада 2021 року (протокол
засідання № 51) щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про
аграрні розписки" та деяких інших законодавчих актів України щодо
функціонування та обігу аграрних розписок.
2.
Внести на розгляд Верховної Ради України доопрацьований проект
Закону про внесення змін до Закону України "Про аграрні розписки" та деяких
інших законодавчих актів України щодо функціонування та обігу аграрних
розписок законопроект на заміну раніше поданого законопроекту
(реєстр. № 2805-д від 19.11.2020).
3.
Рекомендувати за наслідками розгляду в повторному першому
читанні прийняти законопроект, поданий на заміну, за основу.
4.
Доповідати позицію Комітету щодо зазначеного питання доручити
народному депутату України – Голові Комітету Гетманцеву Д.О.
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