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АГРАРНА РОЗПИСКА
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ЗАГАЛЬНА 

ІНФОРМАЦІЯ
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Аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує 

безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, 

здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити 

грошові кошти на визначених у ньому умовах

4

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Закон України «Про аграрні розписки»

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Порядку ведення Реєстру аграрних розписок» 

Накази Міністерства юстиції України «Про затвердження 

порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України», 

«Про затвердження Правил ведення нотаріального 

діловодства»

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження 

Інструкції про порядок обчислення та справляння 

державного мита»



QUIZZ

CROP RECEIPTS 
AS COLLATERAL

ENDORSEMENT

CROP REECIPTS 
“BASICS”

БОРЖНИК
Фізична або юридична особа, 

яка має право власності або

користування земельною ділянкою

сільськогосподарського

призначення

КРЕДИТОР
Постачальник, банк, 

переробник, трейдер, 

інші фінансові устоанови

СТОРОНИ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ



КОНЦЕПЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

поєднання конкурентних переваг альтернативних інструментів

Нотаріальне посвідчення

Публічний реєстр

Застава 

майбутнього 

врожаю

Зобов'язання

агровиробника 

поставити 

продукцію або 

сплатити кошти 

Гнучка форма

Позасудове виконання



ЗОБОВ’ЯЗАННЯ АГРОВИРОБНИКА

ТОВАРНА 

АГРАРНА РОЗПИСКА

ФІНАНСОВА 

АГРАРНА РОЗПИСКА

Поставити 

ФІКСОВАНИЙ ОБ’ЄМ ПРОДУКЦІЇ

одного виду

Можливо додатково зазначити 

формулу для перерахунку 

кількості продукції 

в залежності від її якості

Сплатити 

СУМУ КОШТІВ ЗГІДНО ФОРМУЛИ, 

що враховує кількість продукції

Варіанти формули:

 фіксація суми на дату укладання

 розрахунок суми в майбутньому

(ціна, курс валюти)



ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

ЗБІР 
УРОЖАЮ

ВІДПРОВІДНА КІЛЬКІСТЬ
агропродукції

МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ 
з конкрентних ділянок

Кадастрові номери

Правовстановлюючі документи

Місцерозташування
За родовими ознаками

Право агровиробника доводити 

походження в суді



ПЕРЕХІД ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНУ ДІЛЯНКУ

Не зупиняє дію застави

Не припиняє прав боржника і кредитора на 

користування земельною ділянкою до збору

відповідного врожаю, але не довше ніж до 

закінчення поточного маркетингового року

Боржник зобов’язаний повідомити осіб, 

яким він передає право власності або право 

користування земельною ділянкою, 

про існуючі обмеження згідно з виданими

аграрними розписками



ТЕКСТ: ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ

⚫ Дозволена всім

⚫ Заборонена

⚫ Дозволена з певними обмеженнями

(лише визначеним особам, лише з 

письмового дозволу боржника, тощо)

1 Назва: товарна або фінансова аграрна розписка

2 Строк поставки агропродукції або сплати коштів

3 Реквізити кредитора та умови передачі прав по розписці

Календарна дата 

Одна дата

Кінцевий термін виконання



ТЕКСТ: ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ

1 Назва: товарна або фінансова аграрна розписка

2 Строк поставки агропродукції або сплати коштів

3 Реквізити кредитора та умови передачі прав по розписці

Предмет 
зобов'язання 

4

кількість, якість продукції + 
можлива формула перерахунку в залежності від якості

формула розрахунку суми з прив'язкою до 
кількості конкретного виду продукції

в рамках одного виду продукції

⚫ фіксована

при укладанні

1 т.
пшениці 
3 класу

1,5 т.
пшениці 
5 класу

ТАР

ФАР

сума 100 т.
кукурудзи

8,000
грн/т

будь-який інший 
коефіцієнт
на розсуд сторін

⚫ розрахунок

в майбутньому
сума 100 т.

кукурудзи
майбутня 
ціна 

будь-який інший 
коефіцієнт
на розсуд сторін



ТЕКСТ: ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ

1 Назва: товарна або фінансова аграрна розписка

2 Строк поставки агропродукції або сплати коштів

3 Реквізити кредитора та умови передачі прав по розписці

Предмет 
зобов'язання 

4

кількість, якість продукції + 
можлива формула перерахунку в залежності від якості

формула розрахунку суми з прив'язкою до 
кількості конкретного виду продукції

5

поставки
Умови та 
місце

сплати коштів

Опис предмету застави6

Оцінка предмету застави не менша розміру зобовязань

Майбутній врожай з 
конкрентних ділянок

Після збору врожаю: 
відпровідна кількість продукції

Оцінка предмету застави – вимога Реєстру аграрних розписок 

ТАР

ФАР

ТАР

ФАР



ТЕКСТ: ОБОВ’ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ

1 Назва: товарна або фінансова аграрна розписка

2 Строк поставки агропродукції або сплати коштів

3 Реквізити кредитора та умови передачі прав по розписці

Предмет 
зобов'язання 

4

кількість, якість продукції + 
можлива формула перерахунку в залежності від якості

формула розрахунку суми з прив'язкою до 
кількості конкретного виду продукції

5

поставки
Умови та 
місце

сплати коштів

Опис предмету застави6

Дата та місце видачі7

Реквізити, підпис та печатка боржника8

Закон не вимагає підпис кредитора

ТАР

ФАР

ТАР

ФАР



ТЕКСТ: ДОДАТКОВІ РЕКВІЗИТИ

02Сторони можуть включити до тексту аграрної розписки інші умови, 

що не суперечать закону

1 Посилання на договір, на виконання якого видається аграрна 
розписка

2 Агротехнологія

3 Умови страхування

Часто зустрічаються:



ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

АГРОВИРОБНИКА

БЕЗУМОВНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

ПОСТАВИТИ ПРОДУКЦІЮ 

АБО СПЛАТИТИ КОШТИ

Виконання аграрних розписок в 

черговості їх видачі

Погодження з кредитором реалізації 

продукції в заставі (фінансові аграрні 

розписки)

Після отримання оригіналу аграрної 

розписки від кредитора з відміткою 

про її виконання – право звернутись 

до нотаріуса і зняти з реєстрів

КРЕДИТОРА

ПРАВА

Моніторинг застави

Передати права, якщо це 

дозволено її розписками

Позасудова процедура 

примусового виконання

ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 

Повернути оригінальний примірник 

з відмітною про виконання

Штрафні санкції за порушення: 

<1 місяця: 10 мін. з/п

1-6 місяців: 100 мін. з/п

> 6 місяців: 300 мін. з/п



ПОСВІДЧЕННЯ

АГАРНОЇ РОЗПИСКИ
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ДОКУМЕНТИ

1. Установчі документи боржника

2. Оформлений відповідно до вимог установчих

документів дозвіл представнику Боржника на вчинення

аграрної розписки (обов’язково для випадків коли боржник -

юридична особа) 

3. Документи, що підтверджують повноваження

представника боржника (у разі представництва за 

довіреністю — така довіреність також має бути нотаріально

посвідчена

4. Документи, що підтверджують особу представника

боржника

5. Документи, що підтверджують права боржника на 

земельні ділянки (якщо такі права не зареєстровані в ДРРП)
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ЕТАПИ

ДОМВЛЕННІСТЬ 

СТОРІН ПРО 

АГРАРНУ 

РОЗПИСКУ

1 4

ПЕРЕДАЧА 

АГРАРНОЇ 

РОЗПИСКИ 

КРЕДИТОРУ

ПОСВІДЧЕННЯ 

АГРАРНОЇ 

РОЗПИСКИ

РЕЄСТР 

АГРАРНИХ 

РОЗПИСОК

2 3

ДРОРМ

5
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Затверджені форми 

ПОСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС

ФОРМА № 84

Посвідчувальний напис на 

аграрній розписці за участю 

фізичної особи

ФОРМА № 85

Посвідчувальний напис на 

аграрній розписці за участю 

юридичної особи
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ПРИМІРНИКИ

Другий примірник 

аграрної розписки 

зберігається у справах 

нотаріуса, що здійснює її 

посвідчення і реєстраціюОригінал 
аграрної розписки

викладається на 

нотаріальному банку 

і існує в 

1 примірнику  
(передається кредитору)

За бажанням боржника 

йому може бути надана 

засвідчена копія 

виданої ним 

аграрної розписки
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ПРИПИНЕННЯ 

АГРАРНОЇ 

РОЗПИСКИ
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ЕТАПИ ПРИПИНЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

ОТРИМАННЯ 
КОШТІВ ПО 

ФІНАНСОВІЙ
АГРАРНІЙ 
РОЗПИСЦІ

4 5

ДРОРМ
РЕЄСТР 

АГРАРНИХ 
РОЗПИСОК

КРЕДИТОР 
РОБИТЬ НАПИС 

«ВИКОНАНО»

ПОВЕРНЕННЯ
РОЗПИСКИ 
БОРЖНИКУ

2 3
3 ДНІ  

у нотаріуса

1

Кредитор Надає заяву на припинення

обтяження в ДРОРМі



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

