
Пропозиції щодо змін до законів України

Закон України «Про сертифіковані товарні склади та прості і подвійні складські свідоцтва»
Стаття 7. Ведення реєстру складських свідоцтв
Реєстр  складських  свідоцтв  ведуть  сертифіковані 

склади.
Вимоги до реєстру складських свідоцтв та порядок його 

ведення  визначаються  уповноваженим  Кабінетом 
Міністрів  України  органом  (далі  -  уповноважений 
орган).

Стаття 7. Ведення реєстру складських свідоцтв
Реєстр  складських  свідоцтв  ведуть  сертифіковані 

склади.
Вимоги до реєстру складських свідоцтв та порядок його 

ведення визначаються  центральним органом виконавчої 
влади, що забезпечує формування державної політики у 
сфері аграрної політики.

Стаття 9. Сертифікований склад
Сертифікований склад згідно із цим Законом має право 

видавати  складські  свідоцтва  виключно  після  одержання 
сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання 
товарів  і  тільки  на  ті  групи  товарів,  які  зазначені  в 
сертифікаті.

Сертифікація  та  позбавлення  товарного  складу 
сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання 
товарів здійснюються  уповноваженим органом згідно із 
розробленим ним положенням.

Сертифікований  склад  повинен  затвердити  регламент 
своєї  роботи  (регламент  сертифікованого  складу). 
Регламент  сертифікованого  складу  повинен  бути 
доступним для ознайомлення будь-яким особам і не може 

Стаття 9. Сертифікований склад
Сертифікований склад згідно із цим Законом має право 

видавати  складські  свідоцтва  виключно  після  одержання 
сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання 
товарів  і  тільки  на  ті  групи  товарів,  які  зазначені  в 
сертифікаті. 

Сертифікований  склад,  що отримав  сертифікат 
відповідності  послуг  із  зберігання  зерна  та  продуктів 
його  переробки  повинен  відповідати  вимогам 
Регламенту  зберігання  зерна  та  продуктів  його 
переробки,  що  затверджений  відповідно  до 
законодавства. 

Сертифікація  та  позбавлення  товарного  складу 
сертифіката про відповідність надання послуг із зберігання 
товарів  здійснюються  органом  з  оцінки  відповідності, 
який  призначається  у  визначеному  законом  порядку 
згідно із розробленим ним положенням.

Сертифікований  склад  повинен  затвердити  регламент 
своєї  роботи  (регламент  сертифікованого  складу). 
Регламент  сертифікованого  складу  повинен  бути 
доступним для ознайомлення будь-яким особам і не може 



становити  комерційну  таємницю.  Вимоги  до  змісту 
регламенту  сертифікованого  складу  затверджує 
уповноважений орган з урахуванням вимог закону.

У  разі  позбавлення  в  установленому  законодавством 
порядку  сертифікованого  складу  сертифіката  про 
відповідність надання послуг із зберігання товарів видані 
раніше  складські  свідоцтва  залишаються  дійсними  до 
закінчення  строку  зберігання,  на  який  прийнято  товар,  і 
зазначений  склад  зобов'язаний  виконати  всі  умови, 
передбачені договором зберігання, до закінчення строку дії 
відповідного договору.

У разі ліквідації сертифікованого складу або товарного 
складу,  позбавленого  сертифіката,  передача  відповідних 
зобов'язань іншому сертифікованому складу здійснюється 
в порядку, встановленому уповноваженим органом.

становити  комерційну  таємницю.  Вимоги  до  змісту 
регламенту  сертифікованого  складу  затверджує 
центральний орган  виконавчої  влади,  що  забезпечує 
формування  державної  політики  у  сфері  аграрної 
політики з урахуванням вимог закону.

У  разі  позбавлення  в  установленому  законодавством 
порядку  сертифікованого  складу  сертифіката  про 
відповідність надання послуг із зберігання товарів видані 
раніше  складські  свідоцтва  залишаються  дійсними  до 
закінчення  строку  зберігання,  на  який  прийнято  товар,  і 
зазначений  склад  зобов'язаний  виконати  всі  умови, 
передбачені договором зберігання, до закінчення строку дії 
відповідного договору.

У  разі  ліквідації  сертифікованого  складу  або 
товарного  складу,  позбавленого  сертифіката,  передача 
відповідних  зобов'язань  іншому  сертифікованому  складу 
здійснюється  в  порядку,  встановленому  центральним 
органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері аграрної політики

Стаття 29. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня 

його опублікування.
2.  Кабінету  Міністрів  України  з  дня  опублікування 

цього Закону:
у місячний строк визначити уповноважений орган, 

який буде здійснювати сертифікацію товарних складів;

Стаття 29. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності  через три місяці з дня 

його опублікування.
2.  Кабінету  Міністрів  України  з  дня  опублікування 

цього Закону:
виключено

Закон України «Про зерно та ринок зерна в Україні»
Стаття 24. Зберігання зерна на зерновому складі
Регламент зберігання зерна та продуктів його переробки 

затверджується  центральним  органом  виконавчої  влади, 
що забезпечує формування державної аграрної політики.

Стаття 24. Зберігання зерна на зерновому складі
Регламент зберігання зерна та продуктів його переробки 

затверджується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної аграрної політики.



Державний  контроль  за  дотриманням  зерновими 
складами  зазначеного  регламенту у  процесі  зберігання 
зерна  та  продуктів  його  переробки  здійснюється 
центральним  органом  виконавчої  влади,  що  реалізує 
державну  політику  у  сфері  нагляду  (контролю)  в 
агропромисловому комплексі.

Державний  контроль  за  дотриманням  зерновими 
складами  вимог законодавства у процесі зберігання зерна 
та  продуктів  його  переробки  здійснюється  центральним 
органом  виконавчої  влади,  що  реалізує  державну 
політику  у  сфері  безпечності  та  окремих  показників 
якості харчових продуктів


