
Аграрна розписка – проект 
українського аналогу бразильським 

СРR

Підготовлено ІРАР та членами робочої групи МінАПП



ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА
фермер здійснює поставку узгодженої кількості своєї 
продукції, що по суті є елементом бартерної операції або 
ф’ючерсного контракту в залежності від виду ресурсу, за 
який фермер здійснює таку поставку;

АБО

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА
фермер сплачує суму коштів, розмір якої пов’язується з 
ціною певної кількості його продукції в певній 
торговельній організації на день оплати

ЗМІСТ УКРАЇНСЬКОГО АНАЛОГУ 
БРАЗИЛЬСЬКОМУ СPR



1. Безумовність зобов’язань фермера здійснити таку 
оплату

2. Відносна легкість обороту
3. Забезпечення заставою врожаю з конкретної 

земельної ділянки
4. Полегшена процедура обернення стягнення на 

врожай
5. Відкритий реєстр  аграрних розписок з 

можливістю пошуку обтяжень як по особі, так і 
по земельній ділянці.

ПРИВАБЛИВІ РИСИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК



1. Видача АР лише для оформлення зустрічних зобов’язань 
фермерів – що перевіряється нотаріусом при їх реєстрації;

2. Пов’язаність АР лише зсільськогосподарською продукцією, 
чітко визначеною законом; 

3. Перевірка права особи на земельну ділянку, врожай з якої 
виступає предметом застави. Строк  АР не може 
перевищувати строк дії таких прав. Зміна володільця 
ділянки означає поширення на нього обов’язків по CPR.

4. Фактична поставка EXW у товарних АР, оплати у будь-
якій формі у фінансових АР;

КЛЮЧОВИМИ УМОВАМИ АГРАРНИХ
РОЗПИСОК ДЛЯ УКРАЇНИ ОЧІКУЮТЬСЯ:



5. Використання бланків АР для супроводження вчинення дій 
щодо обороту АР та їх виконання 

6. Наявність формул перерахунку продукції – предмету АР у 
разі різної якості фактично поставленої продукції за 
товарними АР; Наявність формули перерахунку кількості 
продукції в грошове зобов’язання   боржника, назва 
фінансової установи, з чиєю оцінкою вартості продукції 
узгоджується формула перерахунку

7. Реєстрація АР як угоди та як обтяження. При цьому реєстр 
обтяжень за АР є загальнодоступним. 

КЛЮЧОВИМИ УМОВАМИ CPR ДЛЯ УКРАЇНИ 
ОЧІКУЮТЬСЯ:



8. Переуступка АР як індосамент векселю + нотаріальне 
посвідчення такої дії для відображення у реєстрі обтяжень 
особи заставодержателя.

9. Примусове виконання у позасудовому порядку
10. Застава майбутнього врожаю за кожною АР. Вирішення 

питання конкуренції задоволення вимог за рахунок 
заставленого майна на користь держателів АР, а серед них 
– на користь держателя найбільш ранньої АР.

11. Право держателя АР отримати задоволення за рахунок 
заставленого майна у особи, яка придбала таке майно у 
заставодавця під час дії АР

12. Можливість застосування особливої кримінальної 
відповідальності до фермера за невиконання АР.

КЛЮЧОВИМИ УМОВАМИ CPR ДЛЯ 
УКРАЇНИ ОЧІКУЮТЬСЯ:



2-3 млрд. грн. сільськогосподарські товаровиробники
зможуть отримати вже у перший рік роботи за
аграрними розписками

45-50 млрд. грн. на рік, можуть бути залучені
аграрними підприємствами за допомогою механізму
аграрних розписок.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ CPR В УКРАЇНІ



ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ 
ЗАПРОВАДЖЕННЯ CPR В УКРАЇНІ

Це дозволить охопити близько 30% коштів від постачальників
матеріально-технічних ресурсів, трейдерів, переробних підприємств та
інших посередників, а також близько 5% коштів від банківських структур

Фінансування аграрних підприємств від постачальників матеріально‐технічних 
ресурсів, трейдерів, та банківських структур



СТРУКТУРА ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 
«ПРО АГРАРНІ РОЗПИСКИ»

Розділи Статті 
Розділ І 
Загальні Положення 

Стаття 1. Визначення термінів 

 
Розділ ІІ 
Аграрні розписки 
 

Стаття 2. Загальні положення 
Стаття 3. Товарні аграрні розписки 
Стаття 4. Форма товарної аграрної розписки і вирішення 
спорів про якість сільськогосподарської продукції 
Стаття 5. Фінансові аграрні розписки 
Стаття 6. Форма фінансової аграрної розписки 
Стаття 7. Застава майбутнього врожаю  
Стаття 8. Моніторинг застави майбутнього врожаю 
сільськогосподарської продукції та живих тварин 

Розділ ІІІ 
Обіг аграрних розписок 
 

Стаття 9. Порядок видачі аграрних розписок 
Стаття 10. Ведення реєстру аграрних розписок 
Стаття 11. Передача прав кредитора за аграрною розпискою 
Стаття 12. Виконання зобов’язань за аграрними розписками 
Стаття 13. Відповідальність  
Cтаття 14. Поручительство фінансових установ 

Розділ IV 
Прикінцеві положення 
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Система захисту кредитора запропонована 
законопроектом
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