
МОНІТОРИНГ ЗАСТАВИ ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ

АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ

НАЙКРАЩІ ПРАКТИКИ
• Визначте ваші очікування та бажані результати 

моніторингу

• Оберіть вид моніторингу:
• Самостійний / з залученням спеціалізованих компаній

• Традиційний моніторинг, технологічний моніторинг, комбінований

• Диференціюйте за різними ризиками:
• Регіони / клієнти вищого ризику

• Критичні періоди врожаю та поставки

• Визначте та узгодьте процеси:
• Сигнали тривоги

• Тригери / параметри

• Фактори пом'якшення

• Внутрішні ролі та правила

• План ваших дій на випадок критичних сигналів за 
результатами моніторингу

КОРОТКА ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ КРЕДИТОРІВ:

Моніторинг – можливість кредиторів вчасно реагувати на 
зміни та забезпечити стійкість власної компанії. Об’єкти 
моніторингу:

Бізнес 
клієнта

Активи та 
застава

Ціни на 
сільгосппродукцію
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АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ

Поширені види моніторингу в рамках роботи з аграрними розписками:

 Моніторинг посівів: може бути традиційним (з виїздом оцінювача 
безпосередньо в поле) або технологічним (за допомогою дронів чи 
супутникових даних – на підставі знімків із супутника та розрахунком 
вегетаційних індексів, зокрема NDVI - нормалізований відносний індекс 
рослинності).

 Моніторинг збирання врожаю: підрахунок біологічної та визначення 
фактичної врожайності, облік і пломбування автомобілів при транспортуванні 
зерна до місця зберігання.

 Моніторинг зібраного врожаю на складі: перевірка документації, 
проведення візуального обстеження майна, тощо.

 Моніторинг цін на сільськогосподарську продукцію є важливим аспектом в 
роботі з аграрними розписками, оскільки безпосередньо впливає на вартість 
продукції в заставі і комерційну діяльність та рішення агровиробника.

Моніторинг - це система постійного спостереження за 
бізнесом позичальника, його активами та заставою, 
результати якого служать для обґрунтування управлінських 
рішень щодо забезпечення вчасного повернення кредиту.

Моніторинг 
дозволяє 

кредиторам 
приймати вчасні 
та обґрунтовані 

управлінські 
рішення

• Моніторинг може проводиться власними силами або із 
залученням компаній, що спеціалізуються на таких 
послугах.

• Моніторинг має бути економічно вигідним та 
враховувати диференціацію ризиків.

• Періодичність спостереження за предметом застави 
визначається на розсуд кредитора і диференціюється 
для різних сегментів позичальників, залежно від 
ступеня оцінки їхнього кредитного ризику.

Кредитори за аграрними розписками зосереджують свої зусилля на 
моніторингу предмета застави переважно протягом ключових стадій 
вегетації рослин і сільськогосподарського циклу (перезимівля, жнива, 
переміщення на склад). 

Регулярний контакт з клієнтом, особливо ближче до дати виконання 
зобов’язання за аграрною розпискою, допомагає оцінити поведінку 
позичальника та його здатність і наміри вчасно повернути борг. 
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