
 
 

Умови контрактного вирощування із застосуванням 
товарних аграрних розписок. 

 
Аграрна розписка. Що це ? 
Аграрна розписка - спрощений вид отримання кредиту для сільгоспвиробника під 
заставу майбутнього врожаю. Позичальником коштів виступає фізична або юридична 
особа, яка має право на користування земельною ділянкою; Кредитором - фізична 
або юридична особа, яка готова прокредитувати Позичальника.  
Аграрна розписка обов’язково оформляється у нотаріуса, який вносить документ до 
Єдиного Державного Реєстру, де у відкритому доступі оприлюднені всі  Аграрні 
Розписки – і ті, що ще не виконані, і ті – що вже «закриті» Позичальниками. 
Розрахунок по Розписці можливий як товаром (товарна розписка), так і грошима 
(фінансова розписка). Коли зобов'язання виконані, Кредитор звертається до нотаріуса і 
той ставить печатку і напис «Виконано» на Розписці і повертає її Позичальнику 
(Фермеру). Фермер звертається до нотаріуса щодо закриття Аграрної розписки і вона  
в реєстрі переходить до розділу «Виконані».  
Необхідні документи: 
- документи, що засвідчують повноваження обох сторін 
- правовстановлюючі документи на землю (власність, оренда, інше…) 
 
Головні особливості Аграрної Розписки: 
 використання у якості Застави майбутнього урожаю, вирощеного на конкретній  

земельній ділянці; 
 безумовне зобов’язання Позичальника перед Кредитором;  
 право Кредитора на моніторингу врожаю, затверджене на рівні Закону; 
 реєстрація розписок нотаріусом у єдиному Реєстрі аграрних розписок 
 особлива процедура примусового виконання (без судового розгляду); 
 можливість включити до тексту Аграрної Розписки будь які умови (спеціфікацію,  

формулу розрахунку ціни в залежності від біржових котирувань, прив’язку до 
іноземної валюти) – тобто Аграрна Розписка – гнучкий інструмент, що створює 
взаємовідносини між Кредитором та Позичальником.  



 
 

Умови роботи. Сезон 2018-2019 
 

Для забезпечення спеціалізованого часникового сховища 
необхідним об'ємом сировини 1 класу, з 2018 року ТОВ Агро-
Патріот відкриває сезон продаж посадкового матеріалу і 
починає приймати в забезпечення Товарні Аграрні Розписки (АР). 
До контрактного вирощування на сезон 2019 року пропонується 
350 метричних тон свіжої сировини. 
Контрактне вирощування можливе як за допомогою АР (у випадку 
товарного кредитування) так і за Договорами Постачання. 
 

Заявки на товарне кредитування для постачання у 2019 приймаються до 15 червня 2018. 
Умови для Позичальника:  

 Площа під вирощування часнику від 2 до 10 га; 

 Оплата за посадковий матеріал відбувається в 
наступному порядку: 

• 2018 - Передоплата 30% за 30 днів до 
відвантаження посадкового матеріалу 
(15.07.2018 – 15.08.2018); 

• РАЗОМ З ОТРИМАННЯМ УСЬОГО ОБСЯГУ 
ПОСАДКОВОГО МАТЕРІАЛУ У 2018 РОЦІ - 70% 
вартості оформлюється через Аграрну 
Розписку, і закривається постачанням 
товарного часнику в 2019; 

 На виконання зобов’язань за Товарною Аграрною Розпискою приймається тільки Товарний 
часник 1 класу, діаметру не менше 45+ мм (обов’язкова вимога); 

Приклад: 

 
 

Оплата за посадковий матеріал. 2018 рік 
  
На 2 га потрібно 3,6т зубка 
3,6т х 55грн = 198 000грн 
 1 внесок - 30% в 2018 році – 59 400 грн, 
 Оформлення Товарної Аграрної Розписки 
з розрахунку 70% ( 138 600 грн) на постачання 
у 2019  - 4,3 тони 
2019 рік – виконати зобов’язання за АР 

Плановий урожай: 
  
2 га по 8 тон валовогу сбору = 16т 
  
За АР потрібно здати 
138 600 грн/32грн = 4,3 т.  
 
Часник 1 клас, мінімальний діаметр 
45+ мм.  

Орієнтовні ціни на закупівлю часнику в сезоні (за Договорами Постачання та на виконання АР) 2018. 
Ціни можуть змінюватися, в залежності від спросу/пропозиції/врожаю на відкритому ринку. Базою для 
формування ціни можуть служити онлайн ресурси ринків Шувар (www.Shuvar.com) і Великі Копані 
(www.kopani.org.ua). 

1 сорт 
Калібр 45+ мм 
Калібр 50+ мм 
Калібр 60+ мм  

Ціна 
32 грн 
37 грн 
42 грн 

2 сорт: 
- до 45мм 
- поза специфікації 

  
20 грн 

 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://www.shuvar.com
http://www.kopani.org.ua/

