
АГРАРНІ РОЗПИСКИ 

Новітній інструмент 
безпечного 

інвестування у 
агровиробництво 



РИЗИКИ, ЩО ОБМЕЖУЮТЬ ІНВЕСТУВАННЯ ПІД 
ЗАСТВУ МАЙБУТНЬОГО ВРОЖАЮ 

 Непрозорість ринку та складність процедур передачі прав 
вимоги 

 Тривалість процедури звернення стягнення на предмет застави; 

 Ризик втрати боржником можливості зібрати заставлений 
врожай 

 Неможливість ефективно проконтролювати збір врожаю 
боржником та розпордження зібраною продукцією; 

 Складність рефінансування під боргові зобов'язання 
агровиробників  

 Відсутність кредитної історії аграріїв та об'єктивної статистики 



 
всі зазначені ризики 
мінімізуються новим 

інструментом  
АГРАРНІ РОЗПИСКИ 
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ПОДІБНІСТЬ ДО ІНШИХ ІНСТРУМЕНТІВ 



ВИДИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК 
  І. Товарні 

- Обов’язок боржника передати продукцію; 

- Можливість заздалегіть погодити перерахунок кількості 
продукції у зв’язку з можливою різниціею її якості; 

      ІІ. Фінансові         

- обов’язок сплатити грошові кошти; 

- конкретна сума виплати визначається в момент видачі або 
буде визначена у майбутному;  

- для визначення суми за формулою, однією з перемінних має 

бути ціна сільскогосподарської продукції;       



Видача АР 

   Видавати мають право лише суб’єти господарювання, які 
мають у власності чи користуванні землю с/г призначення; 

   Видача аграрної розписки припиняє попереднє 
зобов’язання аграрія; 

 Аграрні розписки видаються за посередництва нотаріуса, 
який перевіряє їх законність; 

  Аграрні розписки набирають чинності після їх реєстрації 
нотаріусом у централізованому реєстрі. 



Моніторинг застави 

 Безперешкодний доступ до полів, де 
вирощується предмет застави; 

 Можливість погодження технологій вирощування 
та контроль за їх дотриманням аграрієм; 

 Прискорений позасудовий механізм усунення 
порушень агротехнологій.  



Обіг аграрних розписок 

 Передача прав вимоги за аграрною 
розпискою здійснюється через вчинення 
напису на розписці, що посвідчується 
нотаріусом. 

 Відкритість і прозорість обігу 
забезпечується обов'язковим внесеням до 
централізованого реєстру запису про зміну 
власника розписки. 



Виконання аграрних розписок 

 Аграрні розписки виконуються в порядку черговості 
їх видачі незалежно від погоджених у розписках 
строків їх виконання 

 Виконання зобов’язань за аграрними розписками  
супроводжується написом на цих документах; 

 Відомості про виконання аграрної розписки  
вносяться до централізованого реєстру. 



Примусове виконання 
 

 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 
10 днів – 6 місяців 

 

СУДОВИЙ РОЗГЛЯД СПРАВ 
2 – 12 місяців 

 
       

 

ВИКОНАВЧИЙ 
НАПИС НОТАРІУСА 
1 день 
 

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ 
10 днів – 6 місяців 

 

Здійснюєтся за виконавчим написом нотаріуса  



Постачальник 
ресурсів, Банк 

С/Г товаровиробник 

Примусове стягнення у випадку 
невиконання 

4. Виконавче 
провадження 

5. Повернення 
грошових коштів, с/г 
продукції 

Виконавча служба   

Нотаріус 

Схема функціонування аграрної розписки 

1. Пред’явлення до нотаріуса 
аграрної розписки 

2. Вчинення нотаріусом 
виконавчого напису 

3. Передача до виконавчої служби 
аграрної розписки з виконавчим 
написом нотаріуса 

6. Повернення 
грошових коштів, с/г 
продукції 



Питання, що вимагають офіційного 
роз'яснення до початку роботи 
механізму аграрних розписок 

1. Створення реєстру аграрних розписок та організація 
його роботи; 

2. Узгодження обігу аграрних розписок з нормами 
податкового законодавства; 

3. Особливості процедури виконавчого провадження; 

4. Запровадження спеціальної відповідальності за 
ухилення від виконання аграрних розписок.  

 

 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ 
 

ПИТАННЯ? 
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