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ПРО ДОВІДНИК:

ПОТРІБНО БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ?

КЛЮЧ ДО РОБОТИ З ДОВІДНИКОМ:

Цей довідник розроблено на основі матеріалів та напра-
цювань Проєкту IFC «Аграрні розписки в Україні», що 
реалізується у 2015-2020 роках за підтримки Державного 
секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO). 
Довідник допоможе усім зацікавленим дізнатися:

• базову інформацію про інструмент аграрних 
розписок;

• ключові характеристики та важливі аспекти 
інструменту;

• можливості роботи з аграрними розписками 
та найкращі ринкові практики.

agroregisters.com.ua
Сайт Реєстру аграрних розписок – 
Ваш основний ресурс 
для роботи з інструментом!

Контакти ДП «Аграрні реєстри»:
 admindp@agroregisters.com.ua

 +38073-161-70-85 

Матеріали Проєкту 
«Аграрні розписки 
в Україні»

https://agroregisters.com.ua/
knowledge/

ПОСІБНИК 
«ОПЕРАЦІЇ З 
АГРАРНИМИ 
РОЗПИСКАМИ»: 
детально 
задокументований 
опис усіх етапів роботи 
з аграрними розписками

https://agroregisters.
com.ua/wp-content/
uploads/2019/09/
Crop-Receipts-
Manual_2019.05.21.pdf

ЗАКОНОДАВСТВО: 
нормативно-правова 
база для роботи з 
розписками

https://agroregisters.
com.ua/knowledgecat/
normatyvna-ta-
regulyatorna-
dokumentatsiya/

Тлумачення 
основних 

термінів, базова 
інформація

Ринкова 
практика, досвід 

користувачів 
аграрних 
розписок

Чи знали Ви? 
Цікаві факти та 
важливі деталі 

про аграрні 
розписки
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ЩО ТАКЕ АГРАРНА РОЗПИСКА?

Перші аграрні 
розписки в Україні 
були видані в 
2015 році 
на Полтавщині. 
У 2015-2017 років 
працював пілотний 
реєстр аграрних 
розписок в декількох 
областях. Із запуском 
національного 
Реєстру аграрних 
розписок 
на початку 2018 року 
використання 
інструменту було 
поширено на всю 
територію України.

Аграрна розписка - товаророзпорядчий 
документ, що фіксує безумовне зобов’язання 
агровиробника здійснити поставку сільсько-
господарської продукції або сплатити грошові 
кошти. 

Переваги аграрних розписок забезпечуються 
ключовими характеристиками інструменту 

• Зобов’язання за аграрною розпискою забезпечені 
майбутньою сільськогосподарською продукцією. 

• Аграрні розписки існують у формі нотаріально 
посвідчених документів. 

• Інформація про всі видані аграрні розписки 
доступна в публічному державному Реєстрі 
аграрних розписок.

• Правові засади роботи інструменту регулюються 
Законом України «Про аграрні розписки».

Для агровиробників: Для кредиторів:

(Компанії, які в будь-якій формі 
кредитують українських агровиробників 
та / або потребують належного 
забезпечення сировиною)

• Аграрні розписки – це надійний 
спосіб забезпечити виконання 
агровиробником своїх зобов’язань.

• Аграрні розписки поєднують в 
собі конкурентні переваги інших 
інструментів, поширених в агросекторі 
та забезпечують найбільш оперативне 
отримання від агровиробника 
сільськогосподарської продукції або 
розрахунку грошима.

• Аграрна розписка - це можливість 
отримати кредитні ресурси під 
заставу майбутнього врожаю 
агропродукції на вигідних 
комерційних умовах. 

• Завдяки публічному державному 
реєстру в агровиробників є 
можливість формувати позитивну 
кредитну історію.

• Інструмент можуть 
використовувати фермерські 
господарства незалежно від 
розміру і спеціалізації, оскільки 
все, що потрібно, – це земля і 
майбутній врожай.
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ЩО ТАКЕ АГРАРНА РОЗПИСКА?

ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Поставити
ФІКСОВАНИЙ ОБCЯГ

ПРОДУКЦІЇ ОДНОГО ВИДУ

Сплатити СУМУ КОШТІВ
ЗГІДНО З ФОРМУЛОЮ  ,

що враховує кількість продукції

Універсальний інструмент фінансування 
для агробізнесу

Гнучка форма

Нотаріальне посвідчення

Публічний реєстр

Передача прав за розпискою

Позасудове виконання

Види аграрних розписок:

Безумовне 
зобов’язання 

АГРОВИРОБНИКА 
поставити 
продукцію 

або сплатити кошти

Застава 
майбутнього 

врожаю

+

Можливо додатково зазначити 
формулу для перерахунку кількості 
продукції залежно 
від її якості

Варіанти формули: 

• фіксація суми на дату укладання;

• розрахунок суми в майбутньому 
(ціна, курс валюти)
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Виконання грошима чи сільгосппродукцією –  
залежно від потреб агровиробника та кредитора

• Вибір виду аграрної розписки – товарної чи 
фінансової – залежить від потреб та завдань 
агровиробника та кредитора. 

• Наприклад, банки та фінансові установи 
працюють лише з фінансовими розписками, тоді 
ж як трейдери та переробники зацікавлені в 
сільгосппродукції та надають перевагу товарним 
аграрним розпискам.

 Зверніть увагу: всі товарні аграрні розписки 
фіксують обсяг продукції, яку зобов’язаний поставити 
агровиробник (допускається лише перерахунок об’єму 
залежно від якості, але тільки за умови, якщо в розписці 
вказана формула перерахунку).

Натомість фінансові аграрні розписки можуть як 
фіксувати чітку суму грошових зобов’язань, так і містити 
формулу, за якою вони будуть розраховані в майбутньому 
на момент розрахунку (наприклад, з врахуванням 
коливань обмінного курсу валют чи майбутніх цін 
на продукцію). Фінансові аграрні розписки, за якими 
кредиторами є резиденти України, видаються лише 
в гривні, а «міжнародні» аграрні розписки, видані на 
нерезидентів, можуть бути в будь-якій валюті. Також, 
особливістю аграрних розписок є вимога закону виражати 
розмір зобов’язань (і фіксований, і змінний) через формулу, 
яка враховує об’єм сільськогосподарської продукції.

Зобов’язання агровиробників за всіма аграрними 
розписками забезпечене заставою майбутньої 
сільськогосподарської продукції з визначених 
земельних ділянок. Після збору врожаю заставою стає 
відповідна кількість готової (зібраної) продукції. І земельні 
ділянки, і обсяг готової продукції зазначаються в тексті 
розписки.

Діє презумпція, що вся продукція агровиробника, яка 
відповідає опису застави, походить з ділянок, які 
зазначені в тексті його аграрної розписки. Водночас, в 
агровиробника є право на доведення походження в суді.

Важливо пам’ятати, 
що кожна розписка 
видається окремо 
на кожний вид 
продукції.

Аграрні розписки бувають товарними – 
зобов’язання за якими виконується 
постачанням сільгосппродукції, або 
фінансовими – виконуються оплатою коштів.
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ВИДАЧА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

Агровиробник та кредитор погоджують свою співпрацю 
з використанням аграрних розписок

Усі підготовчі процеси, результатом яких є узгоджені кредитором 
та агровиробником умови та текст аграрної розписки

Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації 
в Реєстрі аграрних розписок (у нотаріуса, з посвідченням)

Аграрна розписка зберігається в кредитора 
до повного виконання зобов’язань агровиробником

Єдине розуміння прав 
та обов’язків сторін

Перевірка права 
володіння чи 

користування 
на сільськогосподарську 

землю

Узгодження умов 
розписки

Фіналізація тексту 
аграрної розписки

Нотаріальне 
посвідчення

Реєстр аграрних розписок, 
Державний реєстр обтяжень 

рухомого майна

1. Вибір інструменту

2. Підготовка до видачі

3. Реєстрація

4. Передача кредитору
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Вартість видачі 
аграрної розписки 
є оплатою за 
її нотаріальне 
посвідчення, 
що з ринкової 
практики складає 
0,1-0,3% вартості 
зобов’язання.

Для видачі аграрної розписки агровиробнику достатньо 
мати:

• Оформлене право користуватись сільськогосподар-
ською землею (власність, постійне користування, 
оренда/суборенда, емфітевзис);

• Майбутній врожай, який на момент видачі розписки не 
перебуває в інших заставах (за винятком застави за ви-
даними раніше, невиконаними аграрними розписками).

Текст аграрних розписок складається в довільній 
формі, але з обов’язковим включенням 

9 реквізитів, що визначені законом

Проєктом IFC «Аграрні розписки в Україні» розроблені 
зразки тексту товарної і фінансової аграрної розписки 
(зразки розміщені на сайті Реєстру аграрних розписок).

Також більшість компаній-кредиторів розробили власну 
форму документу і приймають розписки від агровиробників 
лише згідно з затвердженим корпоративним зразком. 

Аграрні розписки – це доступно!

Після узгодження умов та тексту розписки з кредитором агровиробник звертається 
до приватного нотаріуса – реєстратора Реєстру аграрних розписок (повний перелік 
нотаріусів є на сайті Реєстру) – для видачі розписки. 

Нотаріус перевіряє дотримання норм закону в тексті документу, але саму форму і 
зміст аграрної розписки агровиробник з кредитором зазвичай погоджують заздалегідь.

Оригінал аграрної розписки викладається на нотаріальному бланку в одному екземплярі. 
Оскільки за своєю правовою природою аграрна розписки є одностороннім правочином 
боржника, нотаріус посвідчує лише його підпис на документі.

Після посвідчення аграрної розписки нотаріус обов’язково вносить інформацію про неї до 
Реєстру аграрних розписок. 

Присутність кредитора у нотаріуса є необхідною для отримання оригіналу аграрної 
розписки і реєстрації обтяження за нею в Державному реєстрі обтяжень рухомого 
майна. Оригінал аграрної розписки зберігається у кредитора до отримання повного 
розрахунку за нею.

Видача аграрної розписки – це процес підготовки 
та узгодження умов співпраці агровиробника та 
кредитора, погодження тексту аграрної розписки 
з подальшим її нотаріальним посвідченням та 
реєстрацією у відповідних реєстрах.
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ВИКОНАННЯ ТА ЗАКРИТТЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

1. ВИКОНАННЯ АГРОВИРОБНИКОМ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РОЗПИСКОЮ

3. ЗАКРИТТЯ РОЗПИСКИ В РЕЄСТРІ АГРАРНИХ РОЗПИСОК 
ТА РЕЄСТРІ ОБТЯЖЕНЬ РУХОМОГО МАЙНА

2. КРЕДИТОР РОБИТЬ НАПИС «ВИКОНАНО» ТА ПОВЕРТАЄ РОЗПИСКУ БОРЖНИКУ

безготівкова 
сплата коштів 

фінансова аграрна 
розписка

поставка 
продукції

товарна аграрна 
розписка

+ посада, ім’я 
представника і печатка
юридична особа

Протягом 3-х робочих днів, особисто чи цінним листом

Зняття обтяжень
з врожаю в заставі

Позитивна

кредитна історія

«Виконано»

+ підпис
фізична особа

Виконані, але не закриті аграрні 
розписки – це репутаційні ризики 

агровиробника!
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Аграрна розписка 
діє до повного 
виконання 
агровиробником 
зобов’язань за 
розпискою. Виконані 
аграрні розписки 
підлягають закриттю 
в Реєстрі аграрних 
розписок та реєстрі 
обтяжень рухомого 
майна.

Законодавством 
передбачено штрафні 
санкції для кредитора 
за неповернення 
розписки боржнику 
в 3 денний період 
після одержання 
повного виконання 
(від 10 мінімальних 
заробітних плат за 
затримку до 1 місяця 
та 300 мінімальних 
заробітних плат - 
понад 6 місяців).

Аграрні розписки – це прозоро!

Протягом 3 робочих днів з моменту отримання 
виконання кредитор робить відповідний напис 
на аграрній розписці та повертає її боржнику 
(особисто або цінним листом). 

Агровиробник з оригіналом аграрної розписки з 
відміткою кредитора про її виконання звертається 
до приватного нотаріуса-реєстратора Реєстру 
аграрних розписок для внесення інформації про її 
припинення.

Також до нотаріуса з подібною метою може 
звернутись і сам кредитор (до того як віддати 
розписку боржнику).

У визначений в аграрній розписці термін агровиробник 
виконує своє зобов’язання: 

• товарні аграрні розписки виконуються шляхом поставки 
продукції на погоджених умовах (або передачі складських 
документів); 

• фінансові аграрні розписки виконуються шляхом 
перерахування коштів на банківський рахунок кредитора. 

Якщо виникли труднощі з виконанням 
розписки – ініціюйте переговори з іншою 
стороною для врегулювання ситуації за одним 
з можливих сценаріїв:
• часткове виконання аграрної розписки

• перенесення зобов’язання на наступний рік

• заміна предмету застави

• викуп аграрної розписки

У разі неотримання виконання за аграрною 
розпискою в погоджений термін кредитор має 
право на позасудове примусове стягнення на 
підставі виконавчого напису нотаріуса, реалізація 
цього права можлива за рахунок предмету 
застави.
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ЯК ПРАЦЮЮТЬ АГРАРНІ РОЗПИСКИ?

КРЕДИТОР

АГРОВИРОБНИК

ТАР

ФАР

Постачальник Банк Кредитна 
спілка

Трейдер Кредитор- 
нерезидент

Кредитор- 
нерезидент

Фінансова 
чи товарна 

аграрна 
розписка + 

контракт 
на постачання

Індосамент 
від дистриб’ютора 

постачальнику

Фінансова 
аграрна 

розписка + 
кредитний 

договір

Фінансова
аграрна

розписка + 
кредитний

договір

Товарна аграрна 
розписка + 

форвардний 
контракт

Фінансова 
аграрна 

розписка + 
кредитний 

договір 
або договір 

імпорту

Фінансова 
аграрна 

розписка + 
форвардний 
контракт з 

передоплатою

1 Договір з кредитором 
(поставки, форвард, позика)

2 Видача аграрної розписки 
(товарної або фінансової)

3 Отримання кредитних ресурсів 
(насіння, ЗЗР, обладнання, кредиту, 
передоплати, послуг)

4 ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ
Товарна аграрна розписка:
поставка продукції на погоджених 
умовах

Фінансова аграрна розписка:
оплата коштів

5 Отримання примірника розписки від 
кредитора і її припинення в реєстрах

3

4

1

2

5
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БІЗНЕС-МОДЕЛІ РОБОТИ 
ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ

Аграрні розписки використовуються 
агровиробниками та кредиторами з різних 
сегментів. Найпоширеніші ринкові практики 
було узагальнено в кілька основних бізнес-
моделей, що можуть стати орієнтиром для 
початку роботи з інструментом. Нижче 
наводимо короткий опис цих моделей. 

Аграрні розписки – це гнучко!

Товарна чи фінансова аграрна розписка у співпраці з 
постачальником матеріально-технічних ресурсів, 
послуг, техніки.
Кредитор-постачальник передає агровиробнику 
насіння, ЗЗР, добрива, паливо, техніку тощо, 
а фермер видає аграрну розписку для погашення 
заборгованості за отримані товари чи послуги. 
Фактично, розписка стає додатковим забезпеченням 
при товарному кредитуванні і використовується 
додатково до контракту на постачання товарів 
чи послуг.

Фінансова аграрна розписка у співпраці 
з кредитною спілкою (плюс кредитний 
договір).
Трьохсторонній договір (між 
кредитною спілкою, фермерським 
господарством та членом спілки, від 
імені якого це господарство отримує 
кредит), з фінансовою аграрною 
розпискою як додатком до цього 
договору.

Фінансова аграрна розписка у співпраці 
з банком (плюс кредитний договір).
Аграрна розписка використовується 
як супровід до кредитного 
договору, їхні умови гармонізовані. 
Коли агровиробник виконує 
свої зобов’язання за кредитним 
договором, аграрна розписка 
вважається виконаною і може бути 
закрита. 

Товарна аграрна розписка у співпраці з трейдером чи переробником (плюс форвардний 
контракт).
Аграрна розписка може використовуватися як гарантія поставки чи збуту продукції 
паралельно з форвардним договором поставки (купівлі-продажу сільгосппродукції), 
як додаткове забезпечення. Після видачі розписки агровиробник може отримати 
передоплату від трейдера, а решта вартості сільгосппродукції, як правило, оплачується 
після відвантаження.
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Умови про можливість передання є обов’язковим реквізитом аграрної 
розписки і визначаються до видачі розписки

Передання можливе з дозволу 
боржника за розпискою

З повідомленням агровиробнику про зміну кредитора 
за аграрною розпискою 

Якщо інше не зазначено, то перший кредитор несе солідарну 
відповідальність з боржником перед другим кредитором

Передання посвідчується нотаріусом, супроводжується договором між 
першим та другим кредитором

Найпоширеніша модель застосування на практиці:

ІНДОСАМЕНТ:
Передання прав кредитора за розпискою

ПЕРЕДАННЯ ПРАВ ЗА АГРАРНИМИ 
РОЗПИСКАМИ (ІНДОСАМЕНТ)

Агровиробник видає аграрну розписку дистриб’ютору, який пізніше передає 
її компанії-постачальнику, щоб закрити свою заборгованість. У визначений 

в розписці строк агровиробник сплачує кошти чи робить поставку продукції 
безпосередньо компанії-постачальнику, а не дистриб’ютору.

Агровиробник Дистриб’ютор Постачальник
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Індосамент аграрних розписок –  
це передбачена Законом можливість 
кредитора за аграрною розпискою передати 
свої права третій особі. Умови передачі 
прав (дозвіл чи заборона) є обов’язковим 
реквізитом аграрної розписки.

Більше можливостей 
для користувачів аграрних розписок!

Передання прав кредитора за аграрною розпискою 
допускається лише у разі згоди боржника, що 
зазначається в тексті розписки. 

Інколи в тексті розписки боржник зазначає 
обмежене право на передання (наприклад, 
дозволяє лише на визначених нових кредиторів).

Індосамент аграрної 
розписки передбачає 
існування супутнього 
договору між чинним 
і наступним 
кредитором, в якому 
вони фіксують 
умови передання 
і компенсацію, яку 
новий кредитор 
надає попередньому. 
Кредитори 
використовують 
індосамент аграрних 
розписок в своїх бізнес-
моделях для отримання 
рефінансування 
(наприклад, закриття 
заборгованості 
дистриб’юторів перед 
постачальниками і 
розширення кредитних 
лімітів), формування 
товарних партій тощо.

Для оформлення індосаменту чинний і новий кредитори 
звертаються до будь-якого приватного нотаріуса-
реєстратора Реєстру аграрних розписок, в присутності 
якого чинний кредитор робить передавальний напис на 
аграрній розписці. Існує дві моделі індосаменту: 

• коли попередній кредитор не залишається поручителем 
за боржника щодо виконання ним зобов’язань за 
аграрною розпискою – в такому разі передавальний 
напис вчиняється за формою “Відступлено без поруки” з 
вказівкою найменування нового кредитора;

• якщо відсутність поруки спеціально не зазначена в 
передавальному написі – попередній кредитор несе 
солідарну відповідальність за виконання агровиробником 
його зобов’язань за розпискою.

Нотаріус нотаріально посвідчує передавальний напис 
кредитора, вносить запис про нього до Реєстру аграрних 
розписок і зміну у запис в Реєстрі обтяжень рухомого 
майна щодо зміни обтяжувача на підставі аграрної 
розписки. 

Новий кредитор повідомляє боржника про зміну 
кредитора за його розпискою.
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МІЖНАРОДНІ АГРАРНІ РОЗПИСКИ

Нові можливості для українських фермерів:

Дешевші 
кредитні 
ресурси

Доступне 
фінансування

Розвиток 
експорту 

та партнерства

Процедура видачі не відрізняється від розписок внутрішнього користування

Фінансові аграрні розписки на кредитора-нерезидента можуть бути видані 
в іноземній валюті

Міжнародна аграрна розписка на забезпечення позики, форвардного 
контракту, імпорту та кредитного договору

Аграрні розписки – інструмент для залучення фінансування агровиробниками від 
кредиторів-нерезидентів
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Перші міжнародні 
розписки в Україні 
були видані влітку 
2019 року на користь 
європейських 
компаній – трейдерів 
сільськогосподарською 
продукцією, які 
отримали їх для 
забезпечення 
форвардних контрактів. 

Перша міжнародна 
товарна аграрна 
розписка була видана 
агровиробником з 
Чернігівської області 
на поставку 10,000 т 
кукурудзи майбутнього 
врожаю. 

Перша міжнародна 
фінансова аграрна 
розписка видана 
агровиробником з 
     Львівської області 
на суму $50,000 
під заставу 140 т 
майбутнього врожаю 
ріпаку. 

Доступ до іноземних ринків капіталу 
з аграрними розписками

Зобов’язання за «міжнародними» фінансовими 
аграрними розписками можуть бути виражені в 
будь-якій валюті. Нове валютне законодавство 
України, яке набрало чинності з лютого 2019 року, 
чітко передбачило процедуру купівлі і переказу 
іноземної валюти на виконання зобов’язань за 
міжнародними розписками, в тому числі якщо 
воно буде добровільним чи в рамках примусового 
стягнення.

Аграрні розписки, як фінансовий інструмент, мають ряд 
переваг, які дуже важливі для іноземних кредиторів: 
прозорість, забезпеченість заставою і надійний механізм 
стягнення у разі невиконання. Завдяки цьому розписки 
можуть бути використані для залучення грошей з-за 
кордону.

Посвідчення і реєстрація в Реєстрі аграрних 
розписок відбувається в Україні в офісі 
приватних нотаріусів, що набули статусу 
реєстраторів Реєстру. «Міжнародні» аграрні 
розписки викладаються українською мовою 
і регулюються законодавством України. За 
бажанням сторін, нотаріус може додатково 
посвідчити переклад аграрної розписки (у 
форматі завірення підпису дипломованого 
перекладача, який здійснив переклад).

Законодавство України  дозволяє іноземним 
юридичним чи фізичним особам виступати 
кредиторами за аграрними розписками. 
Аграрні розписки, за якою кредиторами є 
нерезиденти, отримали поширену назву 
«міжнародні».
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ЕТАПИ ОЦІНКИ КРЕДИТНОГО РИЗИКУ АГРОВИРОБНИКА

Визначте єдині мінімальні критерії прийнятності клієнта

Кожен запит на отримання фінансування перевіряйте на відповідність 
мінімальним критеріям

Зберіть та перевірте документи клієнта (мінімальний пакет, додаткові вимоги)

Проведіть візит на господарство та інтерв’ю з клієнтом 

Проведіть фінансово-економічний аналіз стану бізнеса клієнта

На основі отриманої інформації прийміть рішення про надання кредиту

Проводьте моніторинг застави та бізнесу клієнта до моменту виконання. 
Підтримуйте постійний контакт з клієнтом. 

ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ

Кредитні ризики – це сукупність ризиків, що впливають на фінансовий стан 
агровиробника і, відповідно, його можливість виконати зобов’язання перед 

кредитором.

Мета оцінки кредитного ризику: швидко та об’єктивно визначити, 
чи зможе і захоче потенційний боржник повернути позику 

на погоджених умовах.

Виробничі 
ризики

Цінові 
ризики

Інституційні 
ризики

Фінансові 
ризики

Людський 
фактор

КОРИСНЕ ПОСИЛАННЯ ДЛЯ КРЕДИТОРІВ:  
«ОЦІНКА КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ АГРОВИРОБНИКІВ»

https://agroregisters.com.ua/knowledge/ 
materialy-treningu-otsinka-kredytnogo-ryzyku/
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Оцінка кредитного 
ризику – це оцінка 
платоспроможності 
агровиробника і 
потенційних ризиків, 
які можуть мати 
вплив на його 
спроможність вчасно 
обслуговувати взяті 
на себе зобов’язання.

Надання фінансування за своєю сутністю є ризиковою 
операцією, незалежно від галузі роботи або способу 
надання кредитних ресурсів. Агробізнес не є винятком, 
тому кредиторам дуже важливо проводити належну 
оцінку агровиробників до надання їм кредитних 
ресурсів. 

Оцінка кредитного ризику – один з елементів 
забезпечення стійкості компанії-кредитора

Перед прийняттям рішення про надання фінансування 
кредитор проводить процедуру фінансово-
економічного аналізу агровиробника. Такий аналіз може 
бути спрощеним (перевірка відкритих даних, руху 
грошових коштів по рахунках або онлайн-поведінки 
в соціальних мережах, скоринг тощо) або повним: 
аналіз спроможності агровиробника повернути кредит 
(фінансовий аналіз) та бажання це зробити (соціально-
економічний аналіз).

1 Кредитори визначають для себе мінімальні 
критерії прийнятності до клієнта та його 
бізнесу, які дозволяють кваліфікуватися на 
отримання фінансування. Наприклад, такі 
вимоги можуть містити: позитивну кредитну 
історію, відсутність відкритих судових справ 
та виконавчих проваджень, мінімальний 
строк ведення бізнесу, нормативи фінансових 
показників, мінімально прийнятний земельний 
банк в обробітку, напрямки агровиробництва, 
диверсифікація культур тощо.

2 Фінансовий аналіз включає аналіз звітності 
позичальника та розрахунок коефіцієнтів. 
Аналіз фінансових звітів дозволяє кредитору 
оцінити здатність потенційного позичальника 
генерувати прибуток та грошові потоки, 
а також спрогнозувати його фінансовий стан 
на період кредитування.

3 Аналіз соціально-економічного стану 
потенційного позичальника включає, 
наприклад, аналіз ділової репутації, кредитної 
історії агровиробника, його стосунки з 
партнерами. Також аналіз пов’язаних осіб є 
не менш важливим, особливо коли фінансові 
потоки перетинаються між пов’язаними 
компаніями.
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МОНІТОРИНГ ЗАСТАВИ ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ

Коротка інструкція щодо моніторингу застави для кредиторів:

Бізнес клієнта Активи та застава Ціни на сільгосппродукцію

Моніторинг – можливість кредиторів вчасно реагувати на зміни та забезпечити 
стійкість власної компанії.

Визначте Ваші очікування та бажані результати моніторингу

Оберіть вид моніторингу:

Диференціюйте за різними ризиками:

Визначте та узгодьте процеси:

Самостійний / з залученням 
спеціалізованих компаній

Регіони / клієнти 
вищого ризику

Сигнали 
тривоги

Фактори 
пом’якшення

Традиційний моніторинг, технологічний 
моніторинг, комбінований

Критичні періоди 
врожаю та поставки

Тригери / 
параметри

Внутрішні ролі 
та правила

План Ваших дій на випадок критичних сигналів за результатами моніторингу

Об’єкти моніторингу:
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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). 

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.

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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ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ 
АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Примусове виконання – це один з основних елементів 
захисту прав кредитора за аграрними розписками

• У разі невиконання боржником своїх зобов’язань 
за аграрною розпискою кредитор має право 
скористатися позасудовою процедурою примусового 
виконання, яка буде ініційована на підставі виконавчого 
напису нотаріуса і реалізована за рахунок предмету 
застави.

• Стягнення за товарною аграрною розпискою 
передбачає передання виконавцем кредитору 
заставного майна в кількості, що не перевищує розмір 
зобов’язання, а за фінансовою – коштів від реалізації 
застави, але лише в сумі, що не перевищує суму 
зобов’язання за розпискою.

Проєктом Аграрні 
розписки в співпраці з 
Міністерством юстиції 
були розроблені зразки 
виконавчих написів, 
доступні за посиланням: 
https://agroregisters.com.ua/ 
wp-content/
uploads/2019/10/ 
2018_MoJ-letter-on-
endorsemetn-duty-and-
notary-writs.pdf

За виконавчим написом кредитор може звернутись 
до будь-якого нотаріуса, що є реєстратором Реєстру 
аграрних розписок, протягом 1 року з наступного дня 
після дати виконання, зазначеної в аграрній розписці. 
Кредитор надає нотаріусу оригінал аграрної розписки, 
копію надісланої боржнику вимоги та оригінал 
поштової квитанції, яка підтверджує надсилання цієї 
вимоги (мінімальний час очікування не встановлено, 
кредитор може звертатися до нотаріуса одразу ж після 
надсилання повідомлення).

З виконавчим написом кредитор може звернутися до 
виконавця в будь-який день протягом 1 року з наступного 
дня після вчинення виконавчого напису. Кредитор 
самостійно вирішує, до якої системи примусового 
виконання рішень звертатись – державної чи приватної. 
Виконавець визначається за місцезнаходженням майна 
боржника (зверніть увагу, мова йде про все майно, а не 
лише про предмет застави). 

Після отримання кредитором повного стягнення 
заборгованості виконавче провадження закривається 
і оригінал аграрної розписки (невід’ємною частиною 
якої є виконавчий напис) повертається нотаріусу, 
який цей напис вчинив. А в разі неповного стягнення 
заборгованості виконавчий напис повертається 
кредитору і може бути повторно поданий ним для 
примусового виконання протягом 1 року.

Позасудова 
процедура 
примусового 
виконання аграрної 
розписки – 
це спеціальна 
процедура для 
задоволення вимог 
кредитора у разі, 
якщо агровиробник 
не виконує свої 
зобов’язання 
за розпискою у 
погоджений термін.



23АГРАРНІ РОЗПИСКИ

ТОВАРНІ АГРАРНІ РОЗПИСКИ

ПРОЦЕДУРА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

1

кредитор боржник

НАДСИЛАННЯ ПИСЬМОВОЇ ВИМОГИ БОРЖНИКУ 
  Після дати виконання, 
зазначеної в розписці

  З описом вкладення 
і збережіть поштову 
квитанцію

2

кредитор нотаріус

Документи: аграрна 
розписка, копія письмової 
вимоги, що була надіслана 

боржнику, поштова 
квитанція, заява, паспорт 

і довіреність

ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ
  Протягом 1 року, 
починаючи з 
наступного дня після 
дати виконання 
розписки (отримання 
в день звернення)

  Чекати на доставку 
вимоги боржнику 
немає потреби

  Будь-який нотаріус-
реєстратор Реєстру 
аграрних розписок

3

кредитор виконавець

Документи: аграрна 
розписка з виконавчим 

написом, квитанція про 
сплату авансового внеску, 

заява, паспорт 
і довіреність

ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Протягом 1 року, 
починаючи з 
наступного дня після 
вчинення виконавчого 
напису (відкриття 
провадження 
протягом 1 дня)

  Приватний або 
державний 
виконавець за 
місцем реєстрації/
знаходження 
боржника або його 
майна

  Надайте виконавцю 
максимум інформації 
про (ймовірне) 
знаходження 
предмета застави

4

виконавець кредитор

ПЕРЕДАЧА ЗАСТАВИ У ВЛАСНІСТЬ
  Протягом 7 днів   Відшкодування 

можливих витрат в 
судовому порядку

5 ЗАКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Після повного виконання: виконавець поверне документ нотаріусу. 

Зверніться до нотаріуса для повернення розписки боржнику (для уникнення 
штрафних санкцій за несвоєчасне повернення після одержання виконання)

  Після неповного виконання: виконавець поверне документ кредитору. 
У Вас буде право на повторне пред’явлення документа до виконання 
протягом 1 року



24 АГРАРНІ РОЗПИСКИ

ФІНАНСОВІ АГРАРНІ РОЗПИСКИ 

ПРОЦЕДУРА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

1

кредитор боржник

НАДСИЛАННЯ ПИСЬМОВОЇ ВИМОГИ БОРЖНИКУ
  Після дати вико-
нання, зазначеної 
в розписці

  З описом вкладення 
і збережіть поштову 
квитанцію

2

кредитор нотаріус

Документи: аграрна роз-
писка, копія письмової 

вимоги, що була надіслана 
боржнику, поштова кви-
танція, заява, паспорт і 

довіреність

ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ
  Протягом 1 року, 
починаючи 
з наступного 
дня після дати 
виконання 
розписки 
(отримання в день 
звернення)

  Чекати на доставку 
вимоги боржнику немає 
потреби

  Будь-який нотаріус-
реєстратор Реєстру 
аграрних розписок

  Можливість додати в 
напис штрафні санкції

3

кредитор виконавець

Документи: аграрна роз-
писка з виконавчим напи-

сом, квитанція про сплату 
авансового внеску, заява, 

паспорт і довіреність

ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Протягом 1 року, 
починаючи з 
наступного дня 
після вчинення 
виконавчого 
напису (відкриття 
провадження 
протягом 1 дня)

  Приватний або 
державний виконавець 
за місцем реєстрації/ 
знаходження боржника 
або його майна

  Надайте виконавцю 
максимум інформації про 
(ймовірне) знаходження 
предмета застави

4

виконавець кредитор

ПЕРЕДАЧА ЗАСТАВИ НА ЗБЕРІГАННЯ
  Протягом 7 днів   Відшкодування 

можливих витрат 
в судовому порядку

5

виконавець кредитор

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСТАВИ
  1-ий етап 
публічних торгів ≈ 
45 днів, за потреби

  Не обов’язковий етап 
в разі досягнення 
домовленості 
з боржником щодо ціни

6 ЗАКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ
  Після повного виконання: виконавець поверне документ нотаріусу. 

Зверніться до нотаріуса для повернення розписки боржнику (для уникнення 
штрафних санкцій за несвоєчасне повернення після одержання виконання)

  Після неповного виконання: виконавець поверне документ кредитору. У Вас 
буде право на повторне пред’явлення документа до виконання протягом 1 року
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ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ 

Де я можу отримати більше інформації про аграрні розписки?
На сайті ДП «Аграрні реєстри» у вільному доступі розміщені всі матеріали Проєкту 
«Аграрні розписки в Україні», що дозволять Вам дізнатися більше про аграрні розписки 
(за посиланням: https://agroregisters.com.ua/knowledge/).

Також, Ви можете дізнатися про конкретні умови роботи за аграрними розписками 
у компаній-кредиторів, що працюють з інструментом.

Навіщо мені аграрна розписка?
Якщо Ви – фермер, то аграрна розписка допоможе Вам у простий та вигідний 
спосіб залучити додаткове фінансування (у грошовій чи товарній формі) 
від компаній-кредиторів. 

Якщо Ви – кредитор, то аграрна розписка допоможе Вам бути більш захищеним 
у співпраці з клієнтами, оскільки розписка поєднує переваги кількох альтернативних 
інструментів.

Як найчастіше використовуються аграрні розписки?
Аграрні розписки найчастіше використовуються як додаткове забезпечення 
для договорів поставки матеріально-технічних ресурсів, форвардних та кредитних 
договорів у співпраці агровиробників з постачальниками, дистриб’юторами, банками 
та трейдерами.

Звідки взяти текст аграрної розписки?
Текст аграрних розписок складається в довільній формі, але з обов’язковим 
включенням 8 реквізитів, що визначені законом. Ці реквізити є зрозумілими і звичними 
для агробізнесу, адже зустрічаються в найбільш типових і поширених договорах. 
Зверніть увагу, закон дозволяє в текст аграрної розписки додавати будь-які додаткові 
положення на розсуд сторін. Проєктом IFC Аграрні розписки в Україні розроблені 
зразки тексту товарної і фінансової аграрної розписки (зразки розміщені на сайті ДП 
«Аграрні реєстри», https://agroregisters.com.ua/shablony-dokumentiv/).

Також більшість компаній-кредиторів розробили власну форму документа і 
приймають розписки від агровиробників лише згідно затвердженого корпоративного 
зразка. 

Як оподатковують операції з аграрними розписками?
Операції з обігу (видачі, передачі, повернення в відмітною про виконання) аграрних 
розписок не є об’єктом оподаткування ПДВ. Для операцій з постачання товарів 
застосовуються загальні правила оподаткування (правило «першої події», база 
оподаткування, виходячи з договірної вартості).
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ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ 

Що можна дати в заставу за аграрною розпискою?
Зобов’язання агровиробників за всіма аграрними розписками забезпечене заставою 
майбутньої сільськогосподарської продукції з визначених земельних ділянок. 
Більшість аграрних розписок забезпечена заставою майбутнього врожаю зернових 
і олійний культур, однак застосування аграрних розписок можливе і в інших сегментах 
плодоовочівництва, органічної продукції, нішевих культур, продукції тваринництва.

З якої землі можна передавати врожай в заставу?
Оформлене право користуватись сільськогосподарською землею, що дозволяє видати 
аграрну розписку: власність, постійне користування, оренда/суборенда, емфітевзис.

Чому потрібно закривати виконані аграрні розписки в реєстрі?
Виконані аграрні розписки підлягають закриттю в реєстрі аграрних розписок та реєстрі 
обтяжень рухомого майна. Інакше аграрна розписка буде відображатися в публічному 
доступі Реєстру аграрних розписок як невиконана, що може вводити в оману 
потенційних кредиторів, покупців сільгосппродукції та мати негативний репутаційний 
вплив для агровиробника.

Хто може бути кредитором за аграрною розпискою?
Будь-яка зацікавлена фізична чи юридична особа, без обмежень щодо сфери 
діяльності чи обсягів можливого кредитування, котра готова надати гроші, товари 
чи послуги агровиробнику в рамках аграрної розписки.

Чи можу я видати аграрну розписку в іноземній валюті?
Так, якщо кредитором за аграрною розпискою виступатиме нерезидент. Усі аграрні 
розписки внутрішнього користування видаються лише у гривні.

Де знайти нотаріуса-реєстратора Реєстру аграрних розписок?
На сайті ДП «Аграрні реєстри» є перелік усіх нотаріусів-реєстраторів за областями, 
цей перелік постійно оновлюється і доступний за посиланням:
https://agroregisters.com.ua/notaries/





АГРАРНІ РОЗПИСКИ

В партнерстві з 

Контактна інформація:
Міжнародна Фінансова Корпорація
Дніпровський узвіз, 1, 3-й поверх
м. Київ, 01010
www.ifc.org


	ПРО ДОВІДНИК:
	ЩО ТАКЕ АГРАРНА РОЗПИСКА?
	ВИДАЧА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
	ВИКОНАННЯ ТА ЗАКРИТТЯ
АГРАРНИХ РОЗПИСОК
	ЯК ПРАЦЮЮТЬ АГРАРНІ РОЗПИСКИ?
	БІЗНЕС-МОДЕЛІ РОБОТИ
ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ
	ПЕРЕДАННЯ ПРАВ ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ (ІНДОСАМЕНТ)
	МІЖНАРОДНІ АГРАРНІ РОЗПИСКИ
	ОЦІНКА КРЕДИТНОГО РИЗИКУ
	МОНІТОРИНГ ЗАСТАВИ ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ
	ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ
АГРАРНИХ РОЗПИСОК
	ПРОЦЕДУРА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ
	ПРОЦЕДУРА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ
	ПИТАННЯ – ВІДПОВІДЬ 
	Пустая страница
	Пустая страница

