
Програма
закупівлі зерна майбутнього 

врожаю 2022 року

НАДІЙНЕДІЛОВЕПАРТНЕРСТВО–
ЗАЛОГУСПІШНОГОВЕДЕННЯБІЗНЕСУ



Ваш логотип или название

ПРОКОРПОРАЦІЮ

Акціонерне товариство «Державна продовольчо-
зернова корпорація України» – національний оператор
зернового ринку України, лідер у сфері зберігання,
переробки, перевалки та експорту зернових.

Створена в 2010 році АТ “ДПЗКУ” – є найпотужнішою
державною вертикально–інтегрованою компанією в
аграрному секторі економіки України.

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ АТ «ДПЗКУ»

Акціонерне товариство «Державна
продовольчо-зернова корпорація України»
проводить Програму закупівлі зерна
майбутнього врожаю 2022 року.
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❖ Зерно пшениці 2 та 3 класів; 

❖ Зерно ячменю 3 класу;

❖Зерно кукурудзи 3 класу*.

В рамках проведення даної програми
проводиться закупівля наступних зернових
культур:

https://www.pzcu.gov.ua/

* - передбачено виключно в рамках проведення Весняної 

частини Програми



Ваш логотип или название

Переваги співпраці з АТ «ДПЗКУ»:

Авансування за Договорами відбувається грошовими коштами

Конкурентна відсоткова ставка 9% - 13% річних

Наявність програми лояльності для постійних клієнтів

Наявність Регіональних представництв майже по всій території України

Розгалужена мережа базисів поставки товару, що складається з власних філій, в тому числі 2
портових елеваторів, а також великої кількості складів партнерів

Умови програми прозорі, відкриті, без скритих комісій

3
Фінансова стабільність АТ «ДПЗКУ» та оплата продукції за конкурентною ціною, що є однією з 
найкращих на ринку
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Програма закупівлі зерна майбутнього врожаю АТ «ДПЗКУ» передбачає
фінансування с/г виробників виключно грошовими коштами за умови
наявності у останніх посівів зернових заявленої культури, що будуть
застраховані та передані в заставу АТ «ДПЗКУ» за товарною аграрною
розпискою.

https://www.pzcu.gov.ua/

Програма закупівлі зерна 
майбутнього врожаю
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Програма закупівлі зерна 
майбутнього врожаю

√

√

√

√√

Вимоги до с/г товаровиробника – потенційного постачальника за 

договорами поставки зерна майбутнього врожаю:

√

Досвід вирощування сільськогосподарських культур не менше 2 років;

Бажана наявність попередньої позитивної історії співробітництва з АТ «ДПЗКУ»;

Фінансова стабільність;

Позитивна кредитна історія;

Надійна ділова репутація

https://www.pzcu.gov.ua/
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Програма закупівлі зерна 
майбутнього врожаю

https://www.pzcu.gov.ua/

Умови укладання Договору поставки 

зерна майбутнього врожаю

√

√

√

√

√

√

Кількість Товару за Договором не має перевищувати 70% від очікуваного валового збору

заявленої культури з посівних площ, які зазначені в договорі застави або товарній аграрній

розписці;

Кількість Товару за Договором повинна бути не менша ніж 100 тонн;

Загальна кількість Товару в розрізі всіх укладених з с/г товаровиробником договорів

поставки зерна майбутнього врожаю відповідного року не повинна перевищувати 20 000

тонн;

Позитивний висновок страхових експертів щодо стану посівів зернових, які беруться під

заставу, оформлення Договорів добровільного та комплексного страхування посівів

майбутнього врожаю, який передається в заставу, в однієї з акредитованих Корпорацією

страховій компанії;

Оформлення Товарної аграрної розписки (або Договору застави);

Надання с/г товаровиробником Договорів поруки від засновників та

пов’язаних осіб (за вимогою Корпорації).
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Здійснення попередньої оплати за Товар (Перший

транш):

Пшениця, ячмінь, кукурудза – 2 800,00 грн без

урахування ПДВ за 1 тонну.
!

Програма закупівлі зерна майбутнього врожаю

https://www.pzcu.gov.ua/

Передбачена додаткова знижка 0,5% річних с/г

виробникам, з якими співпрацюємо по програмі

закупівлі зерна майбутнього врожаю 2 роки та

більше

(погоджується АТ «ДПЗКУ» індивідуально за результатами

перевірки Постачальника)

Кількість, 

тонн

Базис поставки / % річних

Філія

АТ «ДПЗКУ»

Сторонній 

зерновий

склад

до 200 11,5% 13,0%

201 - 500 11,0% 12,5%

501 - 1000 10,5% 12,0%

1001 - 3000 10,0% 11,5%

більше 3000 9,5% 11,0%

Умови фінансування грошовими коштами

Оплата за Товар = Перший транш + Другий транш
* Є ринковою ціною, що визначається Ціновим комітетом АТ «ДПЗКУ» на

момент поставки товару на умовах EXW (СРТ) в залежності від базису

поставки та дійсна на дату переоформлення Товару Постачальником на

користь АТ «ДПЗКУ».

!

!

Сума доплати (Другий транш) визначається за формулою: 

СД = (( ЦІНА пост на елеватор/КУРС2 – ПО/КУРС1) х 

Х КУРС 2 – К х N) х кількість товару,   де:

ПО –сума попередньої оплати за 1 тонну Товару з ПДВ.

КУРС1 - курс долару США до української гривні (офіційний курс

гривні) на дату здійснення попередньої оплати та оприлюднений

в Інтернет на сайті http://www.bank.gov.ua. Якщо при здійснення

остаточного розрахунку КУРС2 < КУРС1 тоді КУРС2 = КУРС1.

ЦІНА пост на елеватор* – ціна в гривні, що склалася на момент

поставки товару на умовах EXW (СРТ) – відповідної філії АТ

«ДПЗКУ» або стороннього зернового складу.

КУРС2 – курс долару США до української гривні (офіційний курс

гривні) на дату здійснення поставки Товару та оприлюднений в

Інтернет на сайті http://www.bank.gov.ua

К – коефіцієнт зменшення ціни за кожен день з дати вчинення

попередньої оплати до дати здійснення поставки Товару, який

дорівнює ПО*Х%/365 (Х - узгоджена АТ «ДПЗКУ» річна відсоткова

ставка в розрізі кожного окремого договору з с/г виробником)

N – кількість днів з дати вчинення попередньої оплати до дати

здійснення поставки товару.

http://www.bank.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
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Програма закупівлі зерна майбутнього врожаю  
Умови страхування

https://www.pzcu.gov.ua/

АТ «ДПЗКУ» співпрацює з надійними

страховими компаніями по

страхуванню с/г продукції, а саме:

➢ ПАТ «СК «ПЗУ Україна»;

➢ ПАТ «СК «ІНГО Україна»;

➢ ПАТ «СК «Універсальна»;

➢ ПрАТ «УАСК АСКА».

Запропоновані умови страхування:
Страхові платежі на період перезимівлі (зима):
Франшиза 30% від страхової суми по полю. 
Розрахункові витрати на 1 га – 4 500,00 грн. 
Пшениця - 4,7 % від страхової суми;
Ячмінь – 5,0 % від страхової суми;
Страхові платежі майбутнього врожаю (весна):
Франшиза 30% від страхової суми по кожній культурі. Вартість 1тн врожаю визначається 
умовами договору поставки зерна майбутнього врожаю та залежить від культури.
Пшениця - 3,2 % від страхової суми; 
Ячмінь – 3,2 % від страхової суми;
Кукурудза – 3,5 % від страхової суми.

Страхова сума на період перезимівлі, розраховується за формулою:
СС = Ц* S,    де 

Ц – страховий платіж з розрахунку  4 500 (грн.)/гектар;  
S – площа с/г культури (га.);

Наприклад:
Культура = пшениця, Ц = 4 500 грн./га, S = 1000 га., тоді
Страхова сума визначається 4500 грн.* 1000 га. = 4 500 000 грн.
Страховий платіж визначається 4 500 000 грн. * 4,7% = 211 500,00 грн.

Страхова сума майбутнього врожаю, розраховується за формулою:
СС = Ц* S* Вз,    де 

Ц – ціна вартості метричної одиниці врожаю застрахованої с/г культури (грн.);  
S – площа с/г культури (га.);
Вз – застрахована врожайність с/г культури (ц/га) з розрахунком 75% від 
середньої врожайності (Св) в господарстві за останні 5 (п`ять) років.
Наприклад:
Культура = пшениця, Ц = 319,20 грн./ц, S = 1000 га., Св = 40ц/га., Вз =30ц/га., тоді
Страхова сума визначається 319,20 грн.* 1000га.* 30ц/га. = 9 576 000 грн.
Страховий платіж визначається 9 576 000,00грн. * 3,2% = 306 432 грн.

Оформлення Договору добровільного страхування посівів сільськогосподарських культур (виключно в рамках проведення
Осінньої частини Програми) та Договору комплексного страхування посівів майбутнього врожаю с/г культур, які передаються
в заставу, є обов’язковою умовою укладання Договору поставки зерна майбутнього врожаю, та укладається з
акредитованою Корпорацією страховою компанією. Дана умова забезпечує компенсацію можливих збитків в разі настання
страхового випадку та захищає інтереси Корпорації та с/г товаровиробника в разі настання страхової події.



Ваш логотип или название

Програма закупівлі зерна майбутнього врожаю
Застосування товарних аграрних розписок (ТАР)

СІЛЬГОСПВИРОБНИК

(ПОЗИЧАЛЬНИК)
КРЕДИТОР

Вноситься 

НОТАРІУСОМ 

у Реєстр 

аграрних 

розписок та 

Примірник 

надається 

КРЕДИТОРУ
Застава за ТАР – майбутній врожай відповідної культури

2

5

4

1

3

Поставка Товару Кредитору в 

обумовлений термін поставки

Оплата авансового платіжу

Остаточній розрахунок

за Товар згідно умов договору

НОТАРІУС

Оформлення товарної 

аграрної розписки

Повернення ТАР з написом 

«Виконано»
6

https://www.pzcu.gov.ua/
9
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Програма закупівлі зерна майбутнього врожаю

https://www.pzcu.gov.ua/

Попередня перевірка наданого с/г

товаровиробником Пакета документів АТ «ДПЗКУ»

Прийняття рішення щодо укладання Договору

поставки зерна майбутнього врожаю

Проведення огляду посівів заявленої культури

представниками страхової компанії та корпорації

Укладання Договорів з с/г товаровиробником

Перший етап

Контроль сплати страхового платежу,

передбаченого укладеним Договором страхування

Здійснення попередньої оплати за Товар (перший

транш) згідно умов укладеного Договору поставки

зерна майбутнього врожаю

Збір необхідних документів для укладання

та супроводу договорів поставки зерна

майбутнього врожаю здійснюється через

регіональні відділи АТ «ДПЗКУ»
(контакти представлені на офіційному сайті АТ «ДПЗКУ»)

Договори, які укладаються з с/г виробником:

❖Договори добровільного та комплексного

страхування посівів майбутнього врожаю

сільськогосподарських культур;

❖ Договір поставки зерна майбутнього

врожаю;

❖ Товарна аграрна розписка / Договір застави

майбутнього врожаю;

❖ Договори поруки від юридичних (фізичних)

осіб;

❖ Інші договори, угоди, правочини, визначені

рішенням АТ «ДПЗКУ» обов’язковими умовами

укладання Договору

!



Ваш логотип или название 11

Програма закупівлі зерна майбутнього врожаю

https://www.pzcu.gov.ua/

Отримання від Постачальника інформації про

готовність переоформити Товар на визначених

Договором умовах поставки

Другий етап

Доведення до Постачальника ціни за 1 тонну Товару

та підписання Сторонами Протоколу визначення

ціни

Здійснення остаточного розрахунку за товар з

Постачальником (другий транш) згідно умов

укладеного Договору

Отримання всіх належним чином оформлених

документів, які надаються одночасно з Товаром

згідно умов Договору

Документи належним чином оформлені, які зобов’язується надати 
Постачальник одночасно з Товаром АТ «ДПЗКУ» згідно умов 

укладеного Договору:
❖ Додаткова угода на партію Товару (готується АТ «ДПЗКУ»), в якій
визначена та зафіксована вартість кожної партії поставки для
подальшого вирахування кінцевої суми розрахунку;
❖ Видаткова накладна на партію Товару;
❖ Акт приймання-передачі партії Товару (при поставці Товару на
умовах EXW);
❖ Складські документи на партію Товару, виписані Покупцю (при
поставці Товару на умовах EXW);
❖ Картка аналізу зерна (форма N47) (при поставці Товару на умовах
EXW);
❖Електронний реєстр товарно-транспортних накладних (ТТН) чи
залізничних накладних, в залежності від виду транспорту (при
поставці Товару на умовах СРТ);
❖Посвідчення якості (форма № 42), сертифікат безпеки, карантинний
сертифікат, ветеринарний сертифікат, картки аналізу Товару тощо
(надаються за вимогою Покупця при поставці Товару на умовах СРТ).

Важливою умовою для приймання кожної окремої партії Товару є
наявність укладеного договору складського зберігання зерна між
зерновим (товарним) складом та АТ «ДПЗКУ»

!

!

Погодження ціни на партію Товару (встановлюється

ціновим комітетом Корпорації)

Переоформлення Товару на користь АТ «ДПЗКУ» та

укладання додаткової угоди на партію Товару



Ваш логотип или название 12

Програма закупівлі зерна 
майбутнього врожаю:

https://www.pzcu.gov.ua/

АТ «ДПЗКУ»

Україна, 01033, Київ

вул. Саксаганського, 1

тел: +38 044 206 15 71

www.pzcu.gov.ua

ТЕЛЕФОН ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ:

0 800 308 001


