
В партнерстві з:

АГРАРНІ РОЗПИСКИ
НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ АГРОВИРОБНИКІВ



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

АГРАРНИХ РОЗПИСОК

БІЗНЕС МОДЕЛІ

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ

ПРОГРАМА



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



ВИБІР

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



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



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



МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВАС

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



ПОРІВНЯННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Аграрна 

розписка
Форвард

Застава 

майбутнього 

врожаю

Вексель

(аваль)

Прозорість ★ ☆ ☆ ☆
Швидкість видачі ☆ ★ ☆ ☆
Індосамент ★ ☆ ☆ ★
Виконання ★ ☆ ☆ ★

Аграрні розписки – ефективний спосіб забезпечення пре-фінансування агровиробників



ВИДАЧА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

РЕЄСТР АГРАРНИХ РОЗПИСОК

ІНШІ  ВИТРАТИ витяги, довідки, бланки

ДЕРЖАВНЕ МИТО

0,01% предмета застави

(від 5 до 50 неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян) ВАРТІСТЬ ЧАСУ РОБОТИ НОТАРІУСА

ВАРТІСТЬ ПОСВІДЧЕННЯ - ЗА ДОМОВЛЕННІСТЮ СТОРІН

ЩО НЕОБХІДНО МАТИ?

ЗЕМЛЯ

Оформлене право користуватись землею с/г 

призначення (власність, постійне користування, 

оренда/суборенда, емфітевзис)

МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ

На день видачі не перебуває в інших заставах, за 

виключенням інших аграрних розписок 

Вартість застави має бути не менша зобов'язання 

ДЕ ПОСВІДЧИТИ

В будь-якого

нотаріуса, 

що є реєстратором 

Реєстру аграрних 

розписок 

>200 ПРИВАТНИХ 

НОТАРІУСІВ 



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



УЗГОДЖЕННЯ ДОГОВОРУ І РОЗПИСКИ

Договір
Фінансова аграрна розписка

або

Товарна аграрна розписка

 КРОС ПОСИЛАННЯ ➔

ВИКОНАННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

▼

автоматичне зарахування виконання ваших 

зобов'язань за договором

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: 

товарні аграрні розписки фіксують обсяг

продукції, перегляд і фіксація її остаточної

вартості в договорі або акті

Правильне узгодження запобігає подвоєнню зобов’язання



ПРОЦЕДУРА ВИДАЧІ

ПОГОДЖЕННЯ 

УМОВ З 

КРЕДИТОРОМ

4 51 2 3

ПЕРЕДАЧА 

КРЕДИТОРУ

ПОСВІДЧЕННЯ 

АГРАРНОЇ 

РОЗПИСКИ

РЕЄСТР 

АГРАРНИХ 

РОЗПИСОК
ДРОРМ

у нотаріуса

В обігу на ринку знаходиться лише один примірник аграрної розписки



ПРОЦЕДУРА ПРИПИНЕННЯ

ВИКОНАННЯ 

ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

4 5

ДРОРМРЕЄСТР 

АГРАРНИХ 

РОЗПИСОК

1

КРЕДИТОР 

РОБИТЬ 

НАПИС 

«ВИКОНАНО»

ПОВЕРНЕННЯ

ВАМ

РОЗПИСКИ 

2 3

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

у нотаріуса

«виконано»

+ посада, ім'я 

представника, 

підпис і печатка 

юридична особа

+ підпис

фізична особа

Вчасно знята з Реєстру аграрна розписка – позитивна кредитна історія



ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ КРЕДИТОРА

ПРАВА

Отримати виконання за аграрною розпискою

Передати права за розпискою, якщо це дозволено її умовами

Моніторинг застави

Позасудова процедура примусового виконання (можливість 

одержати виконавчий напис нотаріуса на наступний день після 

дати виконання, зазначеній в аграрній розписці)

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Надати компенсацію агровиробнику за аграрну розписку згідно 

умов договору

Повідомити агровиробника

Про індосамент (отримання прав кредитора за аграрною 

розпискою)

Про ініціацію процедури примусового виконання

Повернути оригінальний примірник з відміткою про виконання

У разі невиконання зобов’язань до кредитора застосовують штрафні санкції



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

