
В партнерстві з:

АГРАРНІ РОЗПИСКИ
Швидкий та доступний спосіб фінансування



ЩО ТАКЕ АГРАРНА РОЗПИСКА

Понад 40 тисяч підприємств в Україні, що працюють у сільському 
господарстві

Не достатньо прийнятної застави для залучення фінансування. 
Земля не може бути використана, як застава 

За аграрною розпискою у якості застави використовують 

майбутній, ще не посіяний врожай 

Аграрна розписка – зручний та простий інструмент залучення фінансування, 

який допоможе отримати доступ до фінансових та матеріально-технічних 

ресурсів під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції.

ЧОМУ САМЕ АГРАРНА РОЗПИСКА



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ»

Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується 
IFC, членом Групи Світового банку, в партнерстві зі 
Швейцарською Конфедерацією

Мета Проекту: покращення доступу до фінансових 
ресурсів для малих та середніх сільгоспвиробників 
шляхом впровадження аграрних розписок в Україні

Завдання проекту: завдяки новому інструменту 

залучити фінансування  до сільськогосподарського 

сектору

Партнери Проекту: органи державної влади, 

приватний сектор



КОНЦЕПЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

Нотаріальне посвідчення

Публічний реєстр

Застава 

майбутнього 

врожаю

Безумовне 

зобов'язання

агровиробника 

поставити 

продукцію або 

сплатити кошти 

Гнучка форма

Позасудове виконання

Поєднання конкурентних переваг альтернативних інструментів

Індосамент



ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

КРЕДИТОРИ

✓ Забезпечена майбутня поставка

✓ Позасудове примусове виконання: 
швидка і прозора процедура

✓ Можливість фінансування з-за кордону

✓ Застосування в різних бізнес моделях

✓ Відкритий реєстр невиконаних 
розписок

АГРОВИРОБНИКИ

✓ Збільшення майна для застави

✓ Застава: майбутній врожай

✓ Швидкість оформлення

✓ Доступ до міжнародного фінансування

✓ Формування позитивної кредитної історії

✓ Зменшення ризиків конфліктів щодо прав 

на землю

Аграрні розписки - простий і надійний інструмент фінансування агровиробників



ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АГРОВИРОБНИКА

ТОВАРНА

АГРАРНА РОЗПИСКА

ФІНАНСОВА

АГРАРНА РОЗПИСКА
Поставити 

ФІКСОВАНИЙ ОБCЯГ

ПРОДУКЦІЇ ОДНОГО ВИДУ

Можливо додатково зазначити 

формулу для перерахунку 

кількості продукції 

залежно від її якості

Сплатити 

СУМУ КОШТІВ 

ЗГІДНО З ФОРМУЛОЮ,

що враховує кількість продукції

Варіанти формули:

 фіксація суми на дату укладання

 розрахунок суми в майбутньому

(ціна, курс валюти)

Розписка містить зобов'язання лише агровиробника і є його одностороннім правочином



Найбільш оперативна і прозора процедура для захисту прав кредиторів в агробізнесі

ПОЗАСУДОВЕ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

Позасудова 

процедура стягнення 

на підставі

ВИКОНАВЧОГО 

НАПИСУ 

НОТАРІУСА

Швидка і прозора процедура

• Можливість розпочати в перший день дефолту

• Чітко визначена законодавча база

Безспірність вимог 

• Аграрна розписка без відмітки про її виконання 

є достатнім підтвердженням безспірності 

вимог кредитора

Стягнення за рахунок предмету застави

• Товарні розписки: передача у власність 

• Фінансові розписки: реалізація і розрахунок 

Додаткова альтернатива

• В кредитора завжди залишається право на 

звернення до суду



ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

ЗБІР УРОЖАЮ

ВІДПОВІДНА КІЛЬКІСТЬ
агропродукції

МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ 
з конкретних ділянок

Кадастрові номери

Правовстановлюючі документи

Місцерозташування

На складі, в дорозі до пункту поставки або 

до моменту оплати, 

зазначеного в аграрній розписці

Збереження застави на наступний сезон до повного виконання аграрної розписки



РЕЄСТР АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Аграрна розписка вважається 

виданою з дня її реєстрації 

в Реєстрі аграрних розписок 

(погашення розписок в черговості 

їх видачі)

Публічна інформація про всі 

відкриті аграрні розписки 

невиконані на момент запиту 

(можливість пошуку по боржнику, 

земельній ділянці, тощо)

Можливість отримати повну 

інформацію про всі розписки

та історію їхнього обігу за згодою 

боржника або кредитора та за 

запитом до нотаріуса

ІНФОРМАЦІЯ
про зобов'язання
агровиробників

і заставу за невиконаними
аграрними розписками

Єдиний державний реєстр забезпечує прозорість застави і зобов'язання агровиробників



Назва

Строк розрахунку 
(поставки продукції або сплати коштів)

Реквізити кредитора

Умови передачі прав за розпискою

Зобов'язання
(поставка продукції або сплата коштів)

Умови та місце розрахунку
(поставки продукції або сплати коштів)

Опис предмета застави

Дата і місце видачі

Реквізити, підпис та печатка боржника

ВАРІАНТИ ПЕРЕДАЧІ
• Дозволена всім
• Заборонена
• Дозволена з певними обмеженнями

Односторонній правочин агровиробника
Підпис кредитора за бажанням

«Товарна аграрна розписка» або 
«Фінансова аграрна розписка»

ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Стандартні положення відповідають типовим договорам поширеним в агробізнесі



Посилання на договір

Договірна вартість аграрної розписки

Погодження експертної установи

Тлумачення термінів

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ:

• На виконання договору 
Агровиробник перестає бути 
зобов'язаним по договору і стає 
зобов'язаним лише по розписці

• На забезпечення договору
Агровиробник зобов'язаний по 
договору. Кредитор тримає розписку 
як забезпечення і стягує за нею 
у випадку примусового виконання

Для цілей бухгалтерського обліку
Вимога Реєстру аграрних розписок

Маркетинговий рік
Загибель посівів

ДОДАТКОВІ ТА РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛОЖЕННЯ ТЕКСТУ

Можливість включення будь-яких додаткових умов на розсуд сторін



ВИКОНАННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

ВИКОНАННЯ 

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4 5

ДРОРМРЕЄСТР 

АГРАРНИХ 

РОЗПИСОК

1

КРЕДИТОР 

РОБИТЬ 

НАПИС 

«ВИКОНАНО»

ПОВЕРНЕННЯ

РОЗПИСКИ 

БОРЖНИКУ

2 3

«виконано»

+ посада, ім'я 

представника

і печатка 

юридична особа

+ підпис

фізична особа

особисто 

або 

цінним листом

3 ДНІ  

Санкції за порушення

<1 місяця: 10 мін. з.п.

1-6 місяців: 100 мін. з.п.

>6 місяців: 300 мін. з.п.

поставка продукції 

товарна аграрна 

розписка

сплата коштів 

фінансова аграрна 

розписка



БІЗНЕС МОДЕЛІ ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ

фінансова аграрна розписка + кредитний договір

• 28% всіх угод за аграрними розписками

с/г виробник банк

фінансова / товарна аграрна розписка + договір поставки

• 58% всіх угод за аграрними розписками

ІНДОСАМЕНТ аграрних розписок від дистриб'юторів на постачальниківс/г виробник постачальник

товарна аграрна розписка + форвардний контракт

• 12% всіх угод за аграрними розписками

трейдерс/г виробник

товарна / фінансова аграрна розписка

• 1% всіх угод за аграрними розписками
с/г виробник кооператив /

кредитна спілка

товарна / фінансова аграрна розписка на нерезидента

• 1% всіх угод за аграрними розписками

с/г виробник нерезидент

Бізнес-моделі, що успішно використовуються на практиці



МОДЕЛЬ РОБОТИ

Договір з кредитором (поставки, 

форвардний, позики)

Видача аграрної розписки 

(товарної або фінансової)

Отримання кредитних ресурсів 

(насіння, ЗЗР, обладнання, кредиту, 

передоплати, послуг…)

ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ

Товарна аграрна розписка:

поставка продукції на 

погоджених умовах

Фінансова аграрна розписка:

сплата коштів

Отримання примірника розписки 

від кредитора і її припинення в 

реєстрахАГРОВИРОБНИК

КРЕДИТОР

1

1

2

2

3

4

5

5

4

3

ФАР

ТАР



КОНТАКТИ

Державне підприємство «Аграрні реєстри»

01001, КИЇВ-1 (поштамт)

Хрещатик, 22

абонентська скринька № 85

admindp@agroregisters.com.ua

agroregisters.com.ua

@agroregisters

http://agroregisters.com.ua/index.php
https://www.facebook.com/agroregisters/?epa=SEARCH_BOX

