
In partnership with: 

АГРАРНІ РОЗПИСКИ В 

УКРАЇНІ: 

 
НОВІ МОЖЛИВОСТІ  

8 лютого 2018 

Олександр Муляр 



Проект «Аграрні розписки в Україні» 

впроваджується IFC, членом Групи Світового банку, в 

партнерстві із Швейцарською Конфедерацією 

Мета – покращення доступу до фінансових та 

матеріально-технічних ресурсів для малих і середніх 

сільгосподарських виробників 

Партнери – органи державної влади (Міністерство 

аграрної політики та продовольства України, 

Міністерство юстиції України); приватний сектор -

учасники аграрного ринку; міжнародні організації 

 

ПРОЕКТ «АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ»  



Аграрна розписка – це товаророзпорядчий 

документ, що фіксує безумовне зобов’язання 

позичальника, яке забезпечується заставою, 

здійснити поставку сільськогосподарської продукції 

або сплатити грошові кошти на визначених у ньому 

умовах. 

ЗАКОНОДАВЧЕ ВИЗНАЧЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ 

Аграрна розписка – новий інструмент спрощеного доступу до ресурсів для 

агровиробників  



ЯК ПРАЦЮЮТЬ АГРАРНІ РОЗПИСКИ 

Кредитори:   
• Банки, фінансові компанії, кредитні спілки 

• Постачальники насіння, добрив, ЗЗР, 

ПММ 

• Агротрейдери 

• Виконавці робіт та послуг 

• Постачальники с/г техніки 

• Інші учасники ринку 

СТОРОНИ ЗА АГРАРНОЮ 

РОЗПИСКОЮ:  

Позичальники:  
Особи, які мають право власності на 

земельну ділянку с/г призначення, або 

право користування земельною ділянкою 

для здійснення виробництва с/г продукції 

(мінімальний розмір ділянки погоджується 

сторонами аграрної розписки) 

ВИДИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК:  

Товарна  

(розрахунок продукцією) 

Фінансова  

(грошова виплата) 

Сторони можуть обирати найбільш зручний для них вид аграрної розписки 
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ВЛАСТИВОСТІ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ 

Безумовне 

зобов'язання  

Зобов'язання, забезпечення 

та їх реєстрація в одному 

документі 

 

Прив’язка 

майбутнього врожаю 

до конкретної 

земельної ділянки 

 

Право кредитора на 

моніторинг врожаю, 

затверджене на рівні 

закону 

Особлива процедура стягнення 

АГРАРНА 

РОЗПИСКА 

Предмет застави – 

майбутній врожай  
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Гнучкий і надійний інструмент для учасників аграрного ринку 

Реєстрація розписок 

нотаріусом у Реєстрі 

аграрних розписок 

 

Гнучкість у визначенні ціни: 

фіксована, майбутня, прив’язка 

до валютного обмінного курсу 

 



Юридичні критерії: Вексель 
Аграрна 

розписка 

Форвардний 

контракт 

Де-юре застава майбутнього врожаю 

Можливість отримання банківської гарантії 

(аваль)  

Можливість виконання зобов'язань частинами 

(за формулою) 

Можливість отримання товару в якості виплати 

Можливість управління валютними та ціновими 

ризиками 

Безумовне зобов'язання позичальника 

Виконання у позасудовому порядку 

Зобов'язання, забезпечення та їх реєстрація в 

одному документі 

Наявність кредитної історії у державному реєстрі 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ ЮРИДИЧНИХ КРИТЕРІЇВ 

БОРГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ 



ПОШИРЕННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК В УКРАЇНІ 
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ЗАЛУЧЕНО ПОНАД  

1.4 МЛРД. ГРН. 

81 товарних 

207 АГРАРНИХ РОЗПИСОК 

виконано 110 розписок 

126 фінансових 

2015 2016 2017

11 розписок  

60 млн. грн 

61 розписок  

370 млн. грн 

110 розписок  

750 млн. грн 

Статистика станом на 25 січня 2018 

2018 рік  - покращення доступу до фінансування для усіх виробників по всій 

Україні 



ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ВИКОРИСТАННЯ ТА ФОКУС НА МСП 

МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ  

у заставі за аграрними розписками 

АГРОВИРОБНИКИ, 

що видали аграрні розписки 
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Кукурудза 100 розписок (260,000 т) 

Соняшник 42 розписок (11,000 т) 

Пшениця 38 розписки (26,000 т) 

Соя 14 розписок (3,500 т) 

Ріпак 10 розписок (3,500 т) 

Гречка 1 розписка (26 т) 

Яблука 1 розписка (26 т) 

Малина 1 розписка (1 т) 

Середні 

господарства 

53% 

Малі 

господарства 

36% 

Великі  господарства 

10% 

Агрохолдинги 

1% 

9 з 10 виданих аграрних розписок 

були видані малими і середніми 

господарствами 

2015-2016 традиційні культури,  

з 2017 поширення на нішеві 

культури: гречка, яблука, малина  

Статистика станом на 25 січня 2018 



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ НА НАСТУПНИЙ ПЕРІОД  

Налагодження ефективної роботи з аграрними розписками по всій 
території України 

Залучення ланцюгів доданої вартості для отримання фінансування 
меншими виробниками та робота з новими підгалузями сільського 
господарства 

Підтримка існуючих кредиторів та залучення нових  

Внесення пропозицій щодо змін для покращення законодавства та 
інших регуляторних актів 

Сприяння обігу аграрних розписок   

Проведення навчань і тренінгів для всіх цільових сегментів. 
Інформаційна робота для підвищення рівня розуміння нового 
інструменту ринком 

Амбітні плани Проекту щодо розширення напрямків використання  аграрних 

розписок 
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ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ – ПРЕДСТАВНИКИ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ 
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РОЗШИРЕННЯ ПАРТНЕРСТВ З ВИКОРИСТАННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК 



НАШІ КОНТАКТИ 

Проект «Аграрні розписки в Україні» 

 

м. Київ, 01010 

Дніпровський узвіз, 1, 3-й поверх 

 

Тел: 067 137 3113 

Факс: 044 490 64 20 

 

 

Олександр Муляр 

omuliar@ifc.org 

 
 

 

ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!  
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