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Умови та місце поставки с/г продукції згідно з правила-
ми ІНКОТЕРМС із посиланням на погоджену сторонами ре-
дакцію правил, що підлягають застосуванню. У випадку, як-
що місць поставки два і більше, детально зазначаються всі 
місця і умови поставки.  

Якість c/г продукції визначається 
боржником і кредитором за взаємною 
згодою на підставі державних станда-
ртів України, технічних умов, техніч-
них регламентів, класифікаторів, чин-
них в Україні на день видачі АР. 

Поставка с/г проду-
кції іншої якості, ніж 
визначено в АР або 
в погоджених фор-
мулах перерахунку, 
є невиконанням АР. 
 

Опис предмета пос-
тавки має значення 
для процедури моні-
торингу врожаю; у 
разі невідповідності 
інформація буде ві-
дображатися у моні-
торингових звітах. 
Крім того, ця інфор-
мація буде переноси-
тися нотаріусом до 
виконавчого напису у 
разі невиконання 
зобов’язання. 

ЗРАЗОК ТЕКСТУ 

Опис предмета поставки повинен 
містити: 

• Посилання на тип і вид продукції, 

що визначаються у групах 01-14 роз-
ділів I та II УКТЗЕД  

• Визначення якості (в т.ч. нормати-
вно-технічні вимоги до встановлення 
якості продукції (ГОСТ, ДСТУ тощо)). 
 

Строк поставки, як правило, визна-
чається календарною датою. За зго-
дою кредитора дата виконання зобо-
в’язань може бути перенесена на 
наступний маркетинговий рік, що пот-
рібно буде зафіксувати в АР. 

ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА 

ЗРАЗОК* 
 

* Розроблений експертами Проекту IFC “Аграрні розписки в Україні” 
Ця форма носить рекомендаційний характер і містить обов'язкові реквізити товарної аграрної розписки та деякі додат-
кові умови, що можуть бути додані за згодою сторін. Сторони за аграрною розпискою можуть також погодити й додати 

до аграрної розписки інші положення, які не суперечать законодавству України 

Боржником за аграрною розпискою (далі - АР) може бути 
особа, яка має право власності на земельну ділянку с/г приз-
начення або право користування такою земельною ділянкою. 
Боржником може бути фізична або юридична особа. У разі 
якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржни-
ків. 
 

Кредитором за АР може бути будь -яка особа - фізична або 
юридична. 

ТОВАРНА  
АГРАРНА РОЗПИСКА 

 

 

дата     місце 

 

 

Боржник - AAA, код ЄДРПОУ ЄДРПОУ1, що зна-
ходиться за адресою: BBB, що діє на підставі Статуту, 
та 

 

Кредитор - CCC, код ЄДРПОУ ЄДРПОУ2, що 
знаходиться за адресою: DDD, що діє на підставі Ста-
туту, підписали цю Товарну аграрну розписку (далі - 
Аграрна розписка), про наступне: 

 

 

 

1. Ця Аграрна розписка надається Боржником в 
забезпечення виконання ним зобов’язання в рамках 
договору №_ від «_»  ___року.  

 

 

 

2. Аграрна розписка встановлює безумовне зо-
бов’язання Боржника здійснити поставку ХХХ тонн 
[назва с/г продукції, яка є предметом поставки] в строк 
до [строк поставки с/г продукції]. 

 

 

 

3. Товар, що підлягає передачі відповідно до 
цієї Аграрної розписки, має відповідати за якісними 
показниками наступним вимогам: [Вказуються вимоги 
до якості с/г продукції шляхом їх перерахування або 
вказівки на державні стандарти]. 

 

 

 

4. Умови поставки — [буквене скорочення відпо-
відного правила Інкотермс] згідно з правилами Інкоте-
рмс 2000, місце поставки — елеватор [найменування], 
що знаходиться за адресою [місцезнаходження елева-
тора].  

 

 
(продовження на наступній сторінці)

ПОЯСНЕННЯ 

(!) Світло-зеленим кольором  
позначені пункти, які є  

ОБОВ'ЯЗКОВИМИ РЕКВІЗИТАМИ  
ТОВАРНОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ 

Умови надання кредитором коштів, товару, робіт, послуг 
можуть бути прописані в окремому договорі або включені до 

АР. 
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Формула перерахунку передбачає заміну поставки на ту 
ж саму продукцію, але іншої якості. 
 

Цей пункт є добровільним. Це додаткова опція кредитора при 
невиконанні основного зобов’язання, складанні виконавчого 
напису та процедурі примусового стягнення. 

Предметом застави за АР є майбутній врожай с/г продук-
ції. Розмір застави повинен бути не меншим ніж розмір зобо-
в’язання за АР. 
 

На день збору врожаю предметом застави стає вся продук-
ція з земельної ділянки або її частини (якщо частина – кіль-
кість с/г продукції в одиницях виміру). 
 

Сторони можуть включити до аграрної розписки будь-яку 
додаткову заставу (нерухомість, техніку, врожай інших 
сільськогосподарських культур тощо). Додаткова застава 
необов’язкова, але закон дозволяє. Це додаткова гарантія 
кредитора при невиконанні основного зобов’язання, складан-
ні виконавчого напису та процедурі примусового стягнення.   
 

Рекомендується зазначати додаткову заставу у вигляді:  

• врожаю інших с/г культур на цих же ділянках  

• врожаю інших с/г культур на інших ділянках  

• іншого рухомого чи нерухомого майна 

 

У момент нотаріального посвідчення АР відомості про пред-
мет застави за АР вносяться до Державного реєстру обтя-
жень рухомого майна та, у разі застави нерухомості, до Дер-
жавного реєстру речових прав на нерухоме майно. 
 

Рекомендується максимально ідентифікувати майно, що є 
предметом застави, для спрощення внесення до виконавчо-
го напису. 
 

У разі недостатності зібраного врожаю для повного виконан-
ня зобов’язань за АР, предметом застави за АР стає майбут-
ній врожай інших сільськогосподарських культур, які вирощу-
ються або будуть вирощуватися в майбутньому на земель-
них ділянках, зазначених у АР, до повного виконання зобов’-
язань боржника. 
 

За домовленістю сторін у разі недостатності зібраного вро-
жаю може вважатися переданою в заставу вся с/г проду-
кція боржника до повного виконання його зобов’язань за АР. 
 

У разі загибелі посівів, майбутній врожай з яких є предметом 
застави за АР, боржник зобов’язаний за погодженням з кре-
дитором замінити предмет застави іншим аналогічним або 
рівноцінним майном. Якщо боржник не досягне згоди з кре-
дитором про інший предмет застави, предметом застави за 
АР стає майбутній врожай с/г продукції, що вирощується на 
земельній ділянці, на якій розміщувалися загиблі посіви. 
 

При посвідченні АР  нотаріус перевіряє відсутність обтяжен-
ня по майбутньому врожаю, який передається в заставу. 

 5. До поставки зерна [назва с/г продукції, яка є 
предметом поставки, із зазначенням класу] в рахунок 
виконання зобов’язань за цією Аграрною розпискою 
прирівнюється передача зерна [назва с/г продукції, яка 
є предметом поставки] іншої якості в обсязі, що розра-
ховується згідно з формулою: 

 

1 тонна -____-класу = Х тон ____--класу = Х 
тон ____класу = Х тон ____клас 

 

6. В забезпечення зобов’язань за Аграрною роз-
пискою Боржник передає в заставу майбутній врожай 
[назва с/г продукції, яка є предметом застави, аналогі-
чна до тієї, що є предметом поставки] з земельних ді-
лянок у межах [RRR району OOO області], що зазна-
чені нижче. На день збору врожаю предметом застави 
стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарсь-
кої продукції в загальному обсязі не менше XX тонн, 
що буде вирощена на земельних ділянках, розташова-
них за наступною адресою: XYZ, що знаходяться в 
оренді у Боржника на підставі договорів оренди, згідно 
з наступним реєстром [у разі права власності на земе-
льну ділянку наводяться реквізити правовстановлюю-
чого документа на землю]. 

 

Реєстр земельних ділянок,  
на яких вирощується сільськогосподарська проду-
кція, майбутній врожай якої надається в заставу за 

цією Аграрною розпискою  

У разі відсутності в натурі предмета застави, 
кредитор має право на задоволення своїх вимог за 
рахунок іншого майна Боржника. 

 

(продовження на наступній сторінці) 
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Загальна площа земельних ділянок, 
на яких вирощуватиметься майбут-
ній врожай (га) 

... 
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Даний пункт можна зазначити у разі відсутності формули 
перерахунку у п. 5. 

 7. Боржник зобов’язується дотримуватися на-
ступної агротехнології при вирощуванні на земельних 
ділянках, вказаних в п.6 цієї Аграрної розписки: 
[Вказується погоджена сторонами агротехнологія ви-
рощування с/г продукції, майбутній врожай якої є пре-
дметом застави] 

 

Кредитор вправі протягом всього строку дії цієї 
Аграрної розписки здійснювати моніторинг дотриман-
ня Боржником агротехнології вирощування продукції 
та вживати передбачені законом заходи для недопу-
щення погіршення предмету застави. 

 

8. У випадку невідповідності якості [назва с/г 
продукції, яка є предметом поставки] вимогам, Креди-
тор має право відмовитися від її прийняття та вимага-
ти від Боржника заміни неякісного Товару відповідною 
кількістю Товару, що відповідає за якістю вимогам. 

 

9. Кредитор та Боржник за взаємною згодою 
оцінюють цю Аграрну розписку в [зазначається догові-
рна оцінка аграрної розписки], виходячи з чого для 
бухгалтерського та податкового обліку вартість [назва 
с/г продукції, яка є предметом поставки], що буде пе-
редаватися на її виконання, становитиме (без ПДВ): 
 

1 тонна [назва с/г продукції, яка є предметом поставки, 
із зазначенням  класу]= 00X грн. 
1 тонна [назва с/г продукції, яка є предметом поставки, 
із зазначенням  класу]= 00Y грн. 
Y 

 

10. Кредитор не має права передавати права за 
аграрною розпискою / має право в будь-який час пере-
дати права за Аграрною розпискою іншій особі шля-
хом вчинення передавального напису [вибрати необ-
хідне]. Зміна Боржника за Аграрною розпискою не пе-
редбачена. 

 

11. Аграрна розписка може бути погашена част-
ково. Сторони погодили, що кожна окрема частина 
погашення Аграрної розписки не може бути меншою 
ніж __% [вказується мінімальна частина погашення] 
від розміру зобов’язання, визначеного в пункті 2 цієї 
Аграрної розписки.  

 

У разі отримання часткового виконання за Агра-
рною розпискою на ній робиться напис, в якому фіксу-
ються виконана частина зобов’язання та розмір зобо-
в’язання, що зберігається. Такий напис скріплюється 
підписами та печатками Боржника та Кредитора за 
Аграрною розпискою. При цьому забезпечення Аграр-
ної розписки заставою зберігається в первинному об-
сязі. 

(продовження на наступній сторінці) 

Рекомендується зазначати, чи має кредитор право монітори-
нгу врожаю, ким і як моніторинг буде здійснюватися. 
 

Зазначення агротехнології вирощування продукції є доброві-
льним. 
 

У разі порушень боржником технологічних процесів вирощу-
вання с/г продукції кредитор має право вимагати від боржни-
ка усунути таке порушення, а також з метою порятунку май-
бутнього врожаю боржника кредитор має право самостійно 
або із залученням третіх осіб доростити майбутній врожай з 
дотриманням відповідних технологічних процесів. Витрати 
кредитора на таке дорощування відшкодовуються боржни-
ком. 

Зазначення договірної оцінки є добровільним і рекоменду-
ється для цілей бухгалтерського та податкового обліку 

Сторони можуть зазначити в АР умову про передачу прав 
кредитора. Така умова є добровільною.  
 

Сторони можуть обрати одну з опцій:  

• надати кредитору право передавати права будь-якій 
особі; 

• надати кредитору право передавати права конкретній 
особі; 

• заборонити передачу прав за АР. 
 

Передання прав за АР підлягає нотаріальному посвідченню.  

Пункт про часткове виконання є добровільним. 
 

Якщо в тексті аграрної розписки не міститься застереження 
про мінімальний розмір часткового виконання, то кредитор 
має право відмовитися від прийняття такого виконання від 
боржника 
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12. Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації в 
Реєстрі аграрних розписок і діє до повного її виконання. Відомості про 
предмет застави за Аграрною розпискою вносяться до Державного реєст-
ру обтяжень рухомого майна. 

 

13. За згодою сторін виконання зобов'язань за Аграрною розпис-
кою може бути здійснене шляхом передачі складських документів. 

 

14. Кредитор зобов’язаний протягом 3 (трьох) робочих днів з дня 
отримання повного виконання Боржником зобов’язання за Аграрною роз-
пискою зробити на Аграрній розписці напис "Виконано", що скріплюється 
підписом та печаткою кредитора, і повернути таку Аграрну розписку Борж-
нику. Повернення здійснюється шляхом особистої передачі Аграрної роз-
писки від Кредитора до Боржника, а в разі неможливості - шляхом напра-
влення цінним листом з описом вкладення на адресу Боржника, вказану в 
Аграрній розписці. 

 

15. Кредитор набуває право звернути стягнення на предмет заста-
ви за цією Аграрною розпискою, якщо на момент настання строку вико-
нання зобов’язань, визначеного в пункті 2 цієї Аграрної розписки, воно не 
буде виконано повністю. 

 

Кредитор має право звернути стягнення на майбутній врожай, що 
виступає заставою за цією Аграрною розпискою, а після збору врожаю 
Кредитор має право звернути стягнення на відповідну кількість зібраної 
сільськогосподарської продукції, а у разі їх недостатності для задоволен-
ня вимог Кредитора – на іншу заставу, зазначену в пункті 6 цієї Аграрної 
розписки, будь-яким способом, що не суперечить законодавству України 
за своїм вибором та на свій розсуд. 

 

У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань, вста-
новлених цією Аграрною розпискою, Сторони несуть відповідальність згі-
дно законодавства України та положень цієї Аграрної розписки. 

 

16. Боржник зобов’язаний застрахувати майбутній врожай та/або 
зібране зерно, що виступає заставою, попередньо письмово узгодивши із 
Кредитором перелік страхових випадків та страхову компанію. 

 

17. Сторони несуть відповідальність, встановлену ст. 13 Закону 
України «Про аграрні розписки», із змістом якої вони ознайомлені, поло-
ження її Сторонам зрозумілі. 

 

18. Аграрна розписка складена українською мовою в двох примір-
никах, що мають однакову юридичну силу, одна з яких призначена для 
зберігання у справі нотаріуса _____________ нотаріального округу 
__________, а другий переданий Кредитору. 
 

[БОРЖНИК]       [КРЕДИТОР] 
 

[Посвідчувальний напис нотаріуса] 

Інформація про невиконані АР є у відк-
ритому публічному доступі.  
 

Інформація про видані конкретним бор-
жником АР та історію їх обігу надається 
за згодою боржника або кредитора. 
 

У разі наявності застави у вигляді неру-
хомості, відповідна інформація вно-
ситься до Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно. 

Пункт про страхування є добровільним.  
 

Сторони можуть покласти обов'язок зі 
страхування на будь-яку зі сторін. 
 

Витрати на страхування розподіляють-
ся за домовленістю сторін. 

За бажанням боржника йому може бути 
надана нотаріально засвідчена копія 
виданої ним АР. 

Після повернення боржнику за АР ори-
гіналу АР з відміткою про її виконання 
боржник має право звернутися до осо-
би, яка вчиняє нотаріальні дії, для вне-
сення запису про виконання АР до від-
повідних реєстрів. 

При посвідченні АР нотаріус перевіряє 
правоздатність та дієздатність сторін, а 
також може доповнити АР положенням, 
що сторони розуміють зміст і наслідки 
цього юридичного документу. 


