АГРАРНІ РОЗПИСКИ
Основною метою запровадження Аграрних розписок в Україні є створення більш гнучкого і дієвого
механізму фінансування та покращення доступу малих та середніх агровиробників до фінансових
ресурсів.
Аграрна розписка (АР) дозволяє агровиробникам отримати додаткове фінансування або товарноматеріальні цінності під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції.
В залежності від умов розрахунку аграрні розписки можуть бути двох видів:
1.

Товарною - предметом зобов’язання за товарною аграрною розпискою є безумовна поставка
сільськогосподарської продукції згідно із вказаними в розписці кількістю та якістю, чи згідно з
формулою перерахунку на випадок поставки продукції іншої якості

2.

Фінансовою - предметом зобов’язання за фінансовою аграрною розпискою є виплата грошових
коштів згідно з формулою розрахунку суми, прив'язаної до конкретного виду та кількості
сільськогосподарської продукції

Фінансування за аграрною розпискою є доступним для всіх суб’єктів господарювання, які мають право
власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою
земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції.
Важливо пам’ятати: основною заставою виступає майбутній врожай вирощений на відповідних земельних
ділянках. Земельні ділянки не є об’єктом застави.
Кредиторами за аграрною розпискою можуть бути фізичні або юридичні особи: постачальники товарноматеріальних ресурсів (насіннєвого матеріалу, засобів захисту рослин, сільськогосподарської техніки,
паливно-мастильних матеріалів тощо), виконавці робіт і послуг, банки та інші фінансові установи,
трейдери, компанії, які займаються переробкою продукції тваринництва і рослинництва, тощо.
Основні кроки оформлення і дії аграрної розписки:
1.

Поставка кредитором товарно-матеріальних ресурсів чи послуг агровиробнику;

2.

Випуск і передача АР від агровиробника кредитору;
1.

3.

4.

Під час видачі аграрна розписка підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню і
реєстрації в Реєстрі аграрних розписок.http://www.agroregisters.com.ua/

Виконання АР:
1.

У випадку товарної АР: поставка с/г продукції агровиробником кредитору. За згодою сторін
виконання зобов'язань за товарною АР можна здійснити шляхом передачі складських
документів на сільськогосподарську продукцію, що зберігається на товарному складі;

2.

У випадку фінансової АР: переказ грошових коштів агровиробником коштів на вказаний
кредитором банківський рахунок;

Повернення кредитором погашеної АР агровиробнику.

СПИСОК КОМПАНІЙ, ЯКІ ПРОПОНУЮТЬ ТОВАРИ І ПОСЛУГИ ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ АГРАРНИХ РОЗПИСОК*:
Постачальники насіння та засобів захисту рослин:
Назва компанії

Контакти регіонального представника

Агро Арена

Валерій Зайвий050-464-2510

Агроскоп

Сергій Хейфец 067-506-9273

АЗД

АнатолійЛичко 050-476-2836

Бізон Тех 2006

ОлександрМиронець050-363-2336

Влажена

ВолодимирГрабовський 097-349-0953

ЕкотехнологіяАгро

ІринаТатарченко 050-553-4243

ЕкспертизаЛюкс

МаркРоманов050-657-8509

Ерідон МПП

ВолодимирЗінкевич050-441-6932

ІмперіяАгро

ВолодимирМулявка067-630-3466

Компанія Маїс

Микола Мельник 050-342-5020

Монсанто

Олександр Гладун 050-333-7989

Південьагрохім

ЄвгенВасильєв 050-318-3120

Прагматік

ДмитроХруцький 067-947-4548

Сингента

Антон Короленко 067-555-2748
Роман Хрипко 067-555-2756
ВікторБорчевський 067-555-2741

ТДН

ЛюбовМаркович050-213-0493

Українська Аграрно-Хімічна Компанія

Віктор Іонов 067 409 22 51

Постачальники паливно-мастильних матеріалів:
Назва компанії

Контакти регіонального представника
Віктор Кириченко 067-208-1391

ОККО Агротрейд
Володимир Ожерельєв 067-208-1589

Постачальники техніки і запчастин:
Назва компанії

Контакти регіонального представника

Агсолко Україна

ВалерійНестеренко050-352-7326

Ерідон Тех

ОлександрКучеренко050-443-2674

Банки та інші фінансові установи:
Назва компанії

Контакти регіонального представника
ІванЄрко 067 216-3919

OTPБанк
Дмитро Корибут 066 153-19-33

* Компанії подані в алфавітному порядку

Список компанійпостійно доповнюється. Слідкуйте за оновленням інформації на цій сторінці.

НОТАРІУСИ В МИКОЛАЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ЩО НАБУЛИ СТАТУСУ
РЕЄСТРАТОРІВ РЕЄСТРУ АГРАРНИХ РОЗПИСОК
МіщенкоМаріяВолодимирівна - приватнийнотаріусМиколаївськогоміськогонотаріального округу
тел. (0512) 722-212, 465-592, (097) 402-13-81
Нікітін Руслан Володимирович - ПриватнийнотаріусМиколаївськогоміськогонотаріального округу;
тел. (099) 137-47-22; (098) 568-50-13
Для ознайомлення з актуальним списком нотаріусів, що набули статусу реєстраторів Реєстру аграрних
розписок, будь ласка, перейдіть за цим посиланням.

ВАРТІСТЬ ОФОРМЛЕННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК
Розмір плати за вчинення нотаріальних послуг приватним нотаріусом визначається за домовленістю
сторін. Розмір плати може залежати від вартості аграрної розписки та обсягу документів, із якими
працюватиме нотаріус.

1.

Розмір плати, яка справляється за вчинення нотаріальних дій приватними нотаріусами, не може
бути меншим від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за
аналогічні нотаріальні дії. Державне мито за посвідчення аграрної розписки становить 0,01%
предмету застави, але не менше 5 і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2.

Крім нотаріальних послуг, потрібно сплатити 150 грн. за внесення запису до Реєстру аграрних
розписок;

3.

За внесення записів та надання витягів із Державного реєстру обтяжень рухомого майна
стягується додаткова плата:
1.

за внесення до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису, змін і додаткових
відомостей до запису - 34 гривні (з урахуванням ПДВ);

2.

за видачу витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна - 34 гривні (з
урахуванням ПДВ).

ОРІЄНТОВНИЙ СПИСОК НЕОБХІДНИХ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ
ОФОРМЛЕННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК*
1.

Статут підприємства / фермерського господарства;

2.

Документ, який посвідчує повноваження особи на оформлення розписки;

3.

Паспорт уповноваженої особи;

4.

Ідентифікаційний номер уповноваженої особи;

5.

Правовстановлюючі документи на землю (свідоцтво про право власності на землю, договори
оренди землі тощо). Права на земельну ділянку повинні бути належним чином зареєстровані
відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень». Площа землі, згідно з поданими документами, має відповідати, щонайменше, площі,
необхідній для отримання врожаю, рівень якого зазначатиметься в аграрній розписці;

6.

За погодженням сторін, правовстановлюючі документи на можливе інше майно, що виступатиме як
додаткова застава.

* Кредитор може запитати додаткові документи від сільгоспвиробника, які підтверджують його платоспроможність

ПРОЕКТ IFC «АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ»
Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом Групи Світового банку, в партнерстві зі
Швейцарською Конфедерацією в Україні.
Мета Проекту – покращити доступ до фінансових ресурсів для малих та середніх
сільгосптоваровиробників шляхом впровадження в Україні нового механізму «аграрні розписки».
Партнери Проекту – органи державної влади (Міністерство аграрної політики та продовольства України,
Міністерство юстиції України); приватний сектор (постачальники матеріально-технічних ресурсів, банки,
зернотрейдери); міжнародні організації.
Контакти:
Міжнародна фінансова корпорація
Дніпровський узвіз, 1, 3-й поверх, м. Київ, 01010
Тел.

044 490 6400

Факс.

044 490 6420

Регіональний координатор в Миколаївській області: Валерій Яценко (моб.: 050 556-5601; 068 4038-702)

Залучення аграрних розписок створює нові можливості більш прозорого та ефективного
кредитування виробників сільськогосподарської продукції

