
Аграрна розписка –  
новий інструмент доступу  
до фінансових та матеріально-
технічних ресурсів

ПАМ’ЯТКА СІЛЬГОСПВИРОБНИКУ

Що таке аграрна розписка?
Аграрна розписка – це новий інструмент, який допоможе Вам отримати 
доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів під заставу 
майбутньої сільськогосподарської продукції.

За своєю суттю аграрна розписка – це угода між сільськогосподарським 
товаровиробником (позичальником) та кредитором (дистриб’ютором, 
постачальником ТМЦ, зернотрейдером, банком).

Які види аграрних розписок?
Товарна аграрна розписка – це аграрна розписка, на виконання якої 
сільгоспвиробник здійснює поставку сільськогосподарської продукції.

Фінансова аграрна розписка – це аграрна розписка, на виконання якої 
сільгоспвиробник здійснює виплату грошових коштів.

Які ключові властивості аграрних розписок?

АГРАРНА
РОЗПИСКА

Безумовне зобов’язання Належне оформлення застави 
майбутнього врожаю

Інструмент кредитування Прив’язка до конкретної  
земельної ділянки

Спрощена процедура 
стягнення

Зобов’язання, забезпечення та їх 
реєстрація в одному документі



Які переваги аграрних розписок  
для кожного із учасників?
Для сільгосптоваровиробників аграрні розписки забезпечують: 

 ■ спрощений доступ до фінансових та матеріально-технічних ресурсів,

 ■ можливість попереднього продажу сільськогосподарської продукції,

 ■ можливість збільшення обсягу заставного майна та зменшення 
залежності від кредитів,

 ■ можливість управління валютними та ціновими ризиками,

 ■ можливість виходу на нових споживачів та постачальників.

Для постачальників матеріально-технічних ресурсів аграрні розписки:

 ■ забезпечують додаткову гарантію виплати за поставлені ресурси,

 ■ зменшують ризики несплати,

 ■ поліпшують прозорість відносин між постачальником  
та сільськогосподарським товаровиробником,

 ■ надають можливість передачі прав кредитора третім особам.

Для банків аграрні розписки передбачають більш надійний механізм застави 
майбутньої сільськогосподарської продукції.

Для покупців сільськогосподарської продукції аграрні розписки:

 ■ є ефективним інструментом закупівлі майбутньої 
сільськогосподарської продукції;

 ■ зменшують ризики відмови від поставки.

Законодавче забезпечення:   
ключові поняття та дати
Згідно із Законом України «Про аграрні розписки» від 6 липня 2012 року, 
аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне 
зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку 
сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти. Тобто це 
інструмент, який дозволяє сільськогосподарському товаровиробнику  
отримати гроші чи матеріально-технічні ресурси під заставу майбутнього 
врожаю.

Закон України «Про аграрні розписки» набрав чинності 19 березня 2013 року.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру аграрних розписок» № 665 від 17 липня 2013 року.

Що таке Реєстр аграрних розписок   
і які його функції?

Нотаріус вносить дані про всі аграрні розписки у Реєстр 
аграрних розписок. Доступ до Реєстру надається  
за веб-адресою:   
http://agroregisters.com.ua/

Аграрна розписка вважається виданою з дня ї ї реєстрації в 
Реєстрі.

Адміністратором Реєстру є державне підприємство  «Аграрні реєстри».

Реєстр аграрних розписок дозволяє в он-лайн режимі перевірити інформацію 
про невиконані аграрні розписки – безкоштовно у відкритому доступі, а 
також ті, які були в обігу, – за окремим зверненням до нотаріуса.



Який механізм аграрних розписок?
Кредит повертається за рахунок майбутньої сільськогосподарської продукції (товарні аграрні розписки) або 
надходжень від ї ї продажу (фінансові аграрні розписки).

Кредит забезпечується майбутньою сільськогосподарською продукцією, що вирощується на земельній ділянці, 
визначеній кадастровим номером та на яку має право сільгоспвиробник.

Земля не є заставою за аграрною розпискою.

Зобов’язання залишається в силі до моменту його повного погашення.

КРЕДИТОРСІЛЬГОСП-
ВИРОБНИК

Грошові кошти
Поставлений товар

Виконані роботи
Надані послуги

Оформлення аграрної  
розписки у нотаріуса
Реєстрація в Реєстрі  
аграрних розписок

Поставка  
сільськогосподарської  

продукції або
виплата грошових коштів

Повернення виконаної  
аграрної розписки
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Яка різниця між аграрною розпискою  
та іншими фінансовими інструментами?

Вексель Аграрна розписка Форвардний контракт

Виконання у позасудовому порядку

Безумовні зобов’язання  
позичальника

Можливість виконання зобов’язань 
частинами (за формулою)

Можливість отримання товару  
в якості виплати

Можливість управління валютними  
та ціновими ризиками

Зобов’язання, забезпечення та їх 
реєстрація в одному документі

Можливість отримання банківської 
гарантії (аваль)

Централізований державний реєстр

Наявність кредитної історії



Що потрібно знати при  
оформленні аграрної розписки?

 ■ За своєю суттю – це угода між сільськогосподар-
ським товаровиробником (позичальником) та кре-
дитором (дистриб’ютором, постачальником товар-
но-матеріальних ресурсів, зернотрейдером, банком);

 ■ Аграрна розписка підлягає нотаріальному посвід-
ченню та внесенню до Реєстру аграрних розписок;

 ■ Реєстр аграрних розписок дозволяє в он-лайн ре-
жимі перевірити інформацію про невиконані аграр-
ні розписки – у відкритому доступі, а також ті, які 
були в обігу, – за окремим зверненням до нотаріуса;

 ■ Кредит повертається за рахунок майбутньої сіль-
ськогосподарської продукції (товарні аграрні роз-
писки) або надходжень від ї ї продажу (фінансові 
аграрні розписки);

 ■ Кредит забезпечується майбутньою сільськогоспо-
дарською продукцією, що вирощується на земель-
ній ділянці, визначеній кадастровим номером;

 ■ Земля не є заставою за аграрною розпискою;

 ■ Зобов’язання залишається в силі до моменту його 
повного погашення;

 ■ Кредитор має право здійснювати моніторинг май-
бутнього врожаю сільськогосподарської продукції, 
що перебуває в заставі за аграрною розпискою.

Що таке проект  
«Аграрні розписки в Україні»

 ■ Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджу-
ється IFC, членом Групи Світового банку, у партнер-
стві зі Швейцарською Конфедерацією.

 ■ Мета Проекту – покращити доступ до фінансових 
ресурсів для малих та середніх сільгосптоварови-
робників шляхом запровадження в Україні фінан-
сового інструменту «аграрні розписки».

 ■ Основні партнери Проекту: органи державної 
влади (Міністерство аграрної політики та продо-
вольства України, Міністерство юстиції України); 
приватний сектор (постачальники матеріаль-
но-технічних ресурсів, банки, зернотрейдери); між-
народні організації.

 ■ Основні споживачі послуг – малі та середні сіль-
госптоваровиробники.

 ■ В результаті роботи Проекту малі та середні сіль-
ськогосподарські товаровиробники отримають 
ефективний інструмент, що сприятиме залученню 
додаткових фінансових і матеріально-технічних 
ресурсів за рахунок прозорості відносин з креди-
тором та здешевлення процедури оформлення у 
порівнянні з існуючими інструментами.

Як і де дізнатися більше про аграрні розписки?
Інформацію можна отримати у:  

 ■ Департаменті агропромислового розвитку відповідної області,  

 ■ на веб-сайті державного підприємства «Аграрні реєстри» http://agroregisters.com.ua/,  

 ■ під час проведення навчальних семінарів для агровиробників.

У партнерстві з:

Наша адреса:  
Міжнародна фінансова корпорація 
Дніпровський узвіз, 1, 3-й поверх  
м. Київ, 01010, Україна  
www.ifc.org


