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Про надання згоди на вчинення  
акціонерним товариством “Аграрний фонд”  
значного правочину 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини другої статті 33, абзацу четвертого 

частини другої статті 51, пункту 18 частини другої та частини третьої статті 52, 

статті 70 Закону України “Про акціонерні товариства”, пунктів 10.1, 10.3 та 

підпункту 30 пункту 10.6 розділу 10, підпункту 30 та абзацу сорок першого 

пункту 11.15 розділу 11 Статуту акціонерного товариства “Аграрний фонд”, 

затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 03.06.2020 № 1042, і наказу Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 30.07.2020 № 1426 

“Деякі питання управління об’єктами державної власності”, ураховуючи лист 

акціонерного товариства “Аграрний фонд” від 08.12.2020 № 11.2-08/1/3198 

НАКАЗУЮ:  

Надати згоду на вчинення акціонерним товариством “Аграрний фонд” 

(далі – АТ “Аграрний фонд”) значного правочину – укладання Кредитного 

договору № 20-1КV0014 про відкриття відновлюваної кредитної лінії та 

договорів застави між АТ “Аграрний фонд” та акціонерним товариством 

“Державний експортно-імпортний банк України” (далі – АТ “Укрексімбанк”)  

з наступними умовами:  



2 

 
 

ліміт кредитної лінії у розмірі 600 000 000,00 гривень (шістсот мільйонів 

гривень), що становить понад 10 відсотків вартості активів АТ “Аграрний 

фонд” за даними останньої річної фінансової звітності;  

період кредитування – 364 дні; 

розмір процентної ставки – 15,5 % річних;  

комісія за управління кредитною лінією – 0,4 % річних від ліміту 

заборгованості, зазначеного у графіку зміни ліміту заборгованості;  

комісія за відкриття кредитної лінії – 0,3 % від ліміту кредитної лінії; 

застава загальною ринковою вартістю не більше  

1 200 000 000,00 гривень (один мільярд двісті мільйонів гривень), що становить 

понад 25 відсотків вартості активів АТ “Аграрний фонд” за даними останньої 

річної фінансової звітності, в тому числі: 

права вимоги грошових коштів з вкладного (депозитного) рахунку  

в сумі 6 000 000,00 гривень (шість мільйонів гривень), відкритого в 

АТ “Укрексімбанк”; 

товарів в обороті у вигляді зерна; 

товарів в обороті у вигляді мінеральних добрив в кількості,  

що не перевищує 91 тис. тон. 

 

 

Державний секретар Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та  

сільського господарства України                                Костянтин МАР’ЄВИЧ 
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