
Примірний зразок для юридичних осіб у яких 2 і більше засновників (учасників) (без урахування особливостей 

(обмежень) встановлених в Статуті)  

 

 

 

Протокол № ________________ 

ЗАСІДАННЯ ___________________________________ (найменування органу) 

____________(найменування юридичної особи) 

«__» ___________ 20__ року                                                                                          м.________ 

 

Присутні (-й) учасник (-и) (або засновники) _____________________, а саме: 

1. _____________________. 

2. _____________________. 

3. _____________________. 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про укладення договору поставки зерна врожаю 20__ року з публічним акціонерним товариством «Аграрний 

фонд». 

2. Про видачу (укладення) товарної аграрної розписки / укладення договору застави майна майбутнього врожаю 

(необхідне залишити в залежності від механізму забезпечення) відповідно до вимог договору поставки зерна 

врожаю 20__ року з публічним акціонерним товариством «Аграрний фонд». 

3. Про надання всіх необхідних повноважень ____(ПІБ) на укладення договору поставки зерна врожаю 20__ 

року, видачу (укладення) товарної аграрної розписки / укладення договору застави майна майбутнього 

врожаю (необхідне залишити в залежності від механізму забезпечення) та на внесення змін до вищевказаних 

договорів (правочинів). 

СЛУХАЛИ  ПО  ПЕРШОМУ  ПИТАННЮ: 
_____ (ПІБ), який запропонував, враховуючи кількість полів, виділених ____________(найменування юридичної 

особи)  під засіви _____(найменування сільськогосподарської культури) _____класу, загальною площею _____га та 

середньою врожайністю за останні 5 (п’ять) років _____ ц/га, вважаючи реально можливим, враховуючи можливі 

несприятливі природні умови (неврожай), в рамках договору поставки зерна врожаю 20__ року здійснити поставку 

____________(найменування сільськогосподарської культури) _____класу врожаю 20__ року у розмірі _____ тонн по 

ціні відповідно до довідки Товарної біржі про ціни на аналогічний товар на останній день поставки Товару (партії 

Товару) та укласти відповідний договір поставки ____________(найменування сільськогосподарської культури) 

_____класу врожаю 20__ року з публічним акціонерним товариством «Аграрний фонд» з можливістю подальшого 

внесення змін до вказаного договору. 

 

 

ПОСТАНОВИЛИ  ПО  ПЕРШОМУ  ПИТАННЮ: 
Враховуючи кількість полів виділених ____________(найменування юридичної особи)  під засіви 

_________(найменування сільськогосподарської культури) _____класу, загальною площею _____га та середньою 

врожайністю за останні 5 (п’ять) років _____ ц/га, вважаючи реально можливим, враховуючи можливі несприятливі 

природні умови (неврожай), в рамках договору поставки зерна врожаю 20__ року здійснити поставку 

____________(найменування сільськогосподарської культури)  ____класу врожаю 20__ року у розмірі ____ тонн по 

ціні відповідно до довідки Товарної біржі про ціни на аналогічний товар на останній день поставки Товару (партії 

Товару) та укласти відповідний договір поставки ____________(найменування сільськогосподарської культури)  

_____класу врожаю 20__ року з публічним акціонерним товариством «Аграрний фонд» з можливістю подальшого 

внесення змін до вказаного договору. 

 

ГОЛОСУВАЛИ  ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ: 

ЗА – «_», ПРОТИ – «0», УТРИМАЛОСЬ – «0». 

 

СЛУХАЛИ  ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: 
_____ (ПІБ), який запропонував, враховуючи вимоги умов договору поставки зерна врожаю 20__ року з 

публічним акціонерним товариством «Аграрний фонд» видати (укласти) товарну аграрну розписку / укласти договір 

застави майна майбутнього врожаю (необхідне залишити в залежності від механізму забезпечення). Предметом даної 

товарної аграрної розписки / даного договору застави (необхідне залишити в залежності від механізму забезпечення) 

повинен бути майбутній врожай зерна 20__ року, який ____________ (найменування юридичної особи) планує 



отримати з посівів на наступних полях, що знаходяться на правовій підставі у володінні ____________ (найменування 

юридичної особи), а саме: 

 поле №____ загальною площею ____га, поле № _____загальною площею _____га, поле № _____ 

загальною площею _____га, поле № _____ загальною площею _____ га, які знаходиться за адресою: 

______область, _____район, _______ сільська рада, с. _____; 

 поле № _____ загальною площею_____ га, поле №_____ загальною площею _____ га, поле № 

_____загальною площею _____ га, поле № _____загальною площею ____га, поле № ____ загальною площею 

_____га, поле № ____загальною площею _____ га, поле № _____загальною площею____га, поле № _____ 

загальною площею____ га, які знаходиться за адресою: _____ область, _____ район, _______ сільська рада, с. 

_____. 

Перелік кадастрових номерів земельних ділянок на яких буде вирощено майбутній врожай _______ 

додається в додатку № 1 до цього протоколу та є його невід’ємною частиною. 

Загальна площа земельних ділянок складає ________га.Середня врожайність майбутнього урожаю по 

вищезгаданим полям планується в районі _____ ц/га. 

Кількість майбутнього урожаю, що передається в заставу становить _____ тонн. 

В цілому товарна аграрна розписка видається на поставку ____ тонн зерна майбутнього врожаю 

________ ____ класу 20___ року врожаю заставною вартістю __________ ((вказати прописом суму)) гривень. 

(або у разі укладення договору застави) 

 Заставна ціна за тонну майбутнього урожаю складає ___ (______ грн, _____коп. (вказати прописом 

суму)) гривень, заставною вартістю ____ (______ грн, _____коп. (вказати прописом суму)) гривень. 

 

ПОСТАНОВИЛИ  ПО  ДРУГОМУ  ПИТАННЮ: 
Враховуючи вимоги умов договору поставки зерна врожаю 20__ року з публічним акціонерним 

товариством «Аграрний фонд» видати (укласти) товарну аграрну / укласти договір застави майна майбутнього 
врожаю (необхідне залишити в залежності від механізму забезпечення). Предметом даної товарної аграрної 
розписки / даного договору застави (необхідне залишити в залежності від механізму забезпечення) повинен 
бути майбутній врожай зерна 20__ року, який ____________ (найменування юридичної особи) планує 
отримати з посівів на наступних полях, що знаходяться на правовій підставі у володінні ____________ 
(найменування юридичної особи), а саме: 

 поле №____ загальною площею ____га, поле № _____загальною площею _____га, поле № _____ 

загальною площею _____га, поле № _____ загальною площею _____ га, які знаходиться за адресою: 

______область, _____район, _______ сільська рада, с. _____; 

 поле № _____ загальною площею_____ га, поле №_____ загальною площею _____ га, поле № 

_____загальною площею _____ га, поле № _____загальною площею ____га, поле № ____ загальною площею 

_____га, поле № ____загальною площею _____ га, поле № _____загальною площею____га, поле № _____ 

загальною площею____ га, які знаходиться за адресою: _____ область, _____ район, _______ сільська рада,     

с. _____. 

Перелік кадастрових номерів земельних ділянок на яких буде вирощено майбутній врожай _______ 

додається в додатку № 1 до цього протоколу та є його невід’ємною частиною.  

Загальна площа земельних ділянок складає ________га. 

Середня врожайність майбутнього урожаю по вищезгаданим полям планується в районі _____ ц/га. 

Кількість майбутнього урожаю, що передається в заставу становить _____ тонн. 

В цілому товарна аграрна розписка видається на поставку ____ тонн зерна майбутнього врожаю 

________ ____ класу 20___ року врожаю заставною вартістю __________ ((вказати прописом суму)) гривень.  

(або у разі укладення договору застави) 

Заставна ціна за тонну майбутнього урожаю складає ___ (______ грн, _____коп. (вказати прописом 

суму)) гривень, заставною вартістю ____ (______ грн, _____коп. (вказати прописом суму)) гривень. 

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ: 

ЗА – «_», ПРОТИ – «0», УТРИМАЛОСЬ – «0». 

 

СЛУХАЛИ  ПО  ТРЕТЬОМУ  ПИТАННЮ: 
_____ (ПІБ), який запропонував, уповноважити ________ (вказати посаду уповноваженої 

особи/керівника) ____________ (найменування юридичної особи) _____ ПІБ (паспорт серії_____ № _____, 

виданий___________ _____року, податковий номер №______, який проживає за 

адресою:______________________________) на укладення договору поставки зерна врожаю 20__ року, 

видачу (укладення) товарної аграрної розписки/ договору застави майна майбутнього врожаю (необхідне 

залишити в залежності від механізму забезпечення) та на внесення змін до вищевказаних договорів 

(правочинів). 

 

ПОСТАНОВИЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: 
Уповноважити ________ (вказати посаду уповноваженої особи/керівника) ____________ 

(найменування юридичної особи) _____ ПІБ (паспорт серії_____ № _____, виданий___________ _____року, 

податковий номер №______, який проживає за адресою:______________________________) на укладення 



договору поставки зерна врожаю 20__ року, видачу (укладення) товарної аграрної розписки / договору 

застави майна майбутнього врожаю (необхідне залишити в залежності від механізму забезпечення) та на 

внесення змін до вищевказаних договорів (правочинів). 

 

ГОЛОСУВАЛИ ПО ТРЕТЬОМУ ПИТАННЮ: 

ЗА – «_», ПРОТИ – «0», УТРИМАЛОСЬ – «0». 

 

 

Підписи: 

  _________ (посада)  

  _________ (найменування юридичної особи)           ______ (підпис)  _______ (ПІБ підписанта) 

 

              _________ (посада)  

  _________ (найменування юридичної особи)           ______ (підпис)  _______ (ПІБ підписанта) 

 

              _________ (посада)  

  _________ (найменування юридичної особи)  ______ (підпис)  _______ (ПІБ підписанта) 


