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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТУ

Залучення нових кредиторів 

Внесення пропозицій щодо змін для покращення законодавства та інших 
регуляторних актів

Проведення навчань і тренінгів для всіх цільових сегментів. Участь у 
навчальних семінарах не виходячи з дому.

Бізнес-моделі для різних секторів та культур

Проект має амбітні плани щодо розширення функціоналу аграрних розписок

Автоматизація процесів взаємодії



ЩО ТАКЕ 

АГРАРНА 

РОЗПИСКА



При порівнянні, аграрна розписка надає гарантії і гнучкість при низьких затратах 

ПОРІВНЯННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСУВАННЯ

Column1 Аграрна розписка
Авальований 

вексель

Застава 

майбутнього 

врожаю

Форвардний 

контракт

Кращі комерційні умови

Швидкість видачі

Вартість оформлення

Управління валютними ризиками

Оформлення документу до 

отримання МТР

Передача для розрахунку

Гнучкість

Прозорість 



Можливість поповнення оборотних коштів

Використання майбутнього (у тому числі 
ще не посіяного) урожаю в якості застави

Короткий термін прийняття рішення, 
прозорість умов

Гнучкість, можна вносити будь-які додаткові 
умови в рамках чинного Законодавства

ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Аграрні розписки в Україні запроваджуються на підставі Закону України

«Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 року № 5479-VI 



ЖИТТЄВИЙ ЦИКЛ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ 

Товарна АР відрізяється від фінансової предметом зобов’язання



Страхування – обов’язкова умова аграрних розписок

Кредитор має право забрати усе майно агровиробника в якості погашення 
аграрної розписки

Аграрні розписки діють на всій території України

Заставою за аграрною розпискою є майбутній (ще не посіяний) урожай

Земля є заставою за Аграрною розпискою

Кредитування за аграрною розпискою можна отримати як товарами, послугами так і 
грошима

ПРАВДА ЧИ МІФ



ОФОРМЛЕННЯ

АГРАРНОЇ 

РОЗПИСКИ



Узгодження 
пунктів АР

• Заповнення усіх 
обов’язкових 
пунктів

• Внесення 
додаткових пунктів

Посвідчення 
АР у 

нотаріуса

• Підготовка 
документів

• Перевірка 
документів 
нотаріусом

• Посвідчення АР

Внесення АР 
у Реєстри

• Реєстр Аграрних 
розписок

• Реєстр обтяження 
рухомого майна

ЕТАПИ ОФОРМЛЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ



ІСТОРІЯ УСПІХУ



Чи може бути випущена АР в іншій 
валюті

Чи можна видати АР розписку, якщо 
попередня ще не погашена

Чи потрібно показувати нотаріусу 
документи на всю землю, що 
знаходиться у розпорядженні фермера

НАС ЗАПИТУЮТЬ



Заставою за аграрною розпискою є земельна ділянка на якій вирощується урожай

Аграрна розписка вважається виданою з моменту отримання агровиробником
передоплати/поставки продукції

Фінансова аграрна розписка – це кредитування агровиробника грошовими 
коштами

Товарна аграрна розписка – це розрахунок з кредитором поставкою продукції

Присутність агровиробника обов’язкова при видачі аграрної розписки

Оригінал аграрної розписки на нотаріальному бланку зберігається у нотаріуса до 
дати виконання

ПРАВДА ЧИ МІФ



ІСНУЮЧІ БІЗНЕС МОДЕЛІ

Кредитні 

спілки
Банки

Вибір кредитора, відповідність вимогам

Постачальники Кооператив



ВИКОНАННЯ

АГРАРНИХ

РОЗПИСОК



Товарні аграрні розписки

• Поставка вказаної в АР сільськогосподарської продукції

• За згодою сторін за ТАР можна передати складські 
документи на сільськогосподарську продукцію

Фінансові аграрні розписки

• Перерахування грошових коштів на вказаний кредитором 
банківський рахунок

ВИКОНАННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

Зручне виконання зобов’язань

ПОВНЕ 

ПОГАШЕННЯ

ЧАСТКОВЕ 

ПОГАШЕННЯ
ДЕФОЛТ



ЗАКРИТТЯ ВИКОНАНИХ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Без внесення нотаріусом у Реєстр АР запису про припинення аграрної 

розписки вона залишається у відкритому доступі як невиконана

Робить напис на аграрній розписці
«Виконано», скріпляє його підписом і
печаткою

Передає аграрну розписку з написом
«Виконано», підписом та печаткою
агровиробникові

Звертається до нотаріуса, який вносить у
Реєстр АР та Реєстр обтяження майнових
прав запис про припинення аграрної
розписки

в день 
звернення

3 дні
з дня виконання АР

Кредитор

Агровиробник

ПОВНЕ 

ПОГАШЕННЯ



…ініціюйте переговори з 
іншою стороною для 

врегулювання ситуації за 
одним з можливих 

сценаріїв:

часткове виконання
аграрної розписки

перенесення
зобов'язання на 

наступний
маркетинговий рік

заміна предмету застави

ВИКОНАННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

Якщо виникли труднощі з виконанням розписки…

Ефективні переговори з партнером – найбільш доцільний шлях вирішення 

проблемних ситуацій.

ЧАСТКОВЕ 

ПОГАШЕННЯ



ВИКОНАННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

Мирне врегулювання вигідне обом і можливе на всіх стадіях до повного

погашення розписки

ДЕФОЛТ

Вести переговори. Мирне 

врегулювання вигідне обом і 

можливе на всіх стадіях до 

повного погашення розписки

Вивезення предмету 

застави – лише після 

складення акту опису і 

арешту майна

Бути присутнім під час 

дій виконавця: опису, 

зважуванні, перевезенні, 

оцінці та ін.…

Звертатися за 

допомогою, якщо ваші 

права порушуються

Рекомендації боржникам за розпискою:

Кредитор має право розпочати процедуру примусового виконання аграрної 

розписки:

кредитор  може звернутися до нотаріуса

за виконавчим написом на наступний

день після дати виконання в АР
кредитор нотаріус

в день 
звернення

за заявою кредитора відкривається

виконавче провадження
кредитор виконавець

1 день
строк на
добровільне
виконання не 
передбачений

Рекомендації:



Чи може бути АР виконана частково

Що робити, якщо посіви знищені негодою та 
посіяна інша культура

Що повинен поставити/виплатити 
агровиробник, якщо сума застави вища за суму 
зобов’язання 

Яким чином агровиробник може продати урожай, 
якщо він обтяжений за АР

НАС ЗАПИТУЮТЬ



ЗАХИСТ ПРАВ ПОЗИЧАЛЬНИКА-АГРОВИРОБНИКА

Якщо кредитор протягом трьох

робочих днів з дня виконання АР

не повертає позичальнику-

агровиробнику виконану АР,

агровиробник може застосувати до

кредитора штрафні санкції:

10 
мінімальних 

зарплат              

(до 1 міс.)

100 
мінімальних 

зарплат  

(більше          
1 міс.) 

300 
мінімальних 

зарплат  

(більше 6 
міс.)

Сплата штрафних санкцій агровиробнику та відшкодування усіх збитків 

агровиробника, пов'язаних із неповерненням АР, передбачена Законом 

України «Про аграрні розписки»



Реєстр аграрних розписок -
відкритий та прозорий, будь-хто 

може перевірити виконання АР та 
обтяження вказаного в АР 

врожаю.

Виконані, але не закриті розписки 
залишаються в реєстрі у статусі 

прострочених, що може 
дезінформувати нових 

потенційних кредиторів.

Поки інформація про припинення 
АР не зареєстрована -

існуватимуть перешкоди у 
залученні нових кредитних 

ресурсів.

ПЕРЕВАГИ ЗАКРИТТЯ ВИКОНАНИХ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Не зволікайте з реєстрацією припинення виконаної АР!

Полегшує доступ 
до додаткового 

фінансування від 
кредиторів

Формує 
позитивну 

кредитну історію 
підприємства 

агровиробника

Швидке закриття 
виконаних АР 



Аграрна розписка передбачає повне погашення заборгованості 
одним платежем/поставкою

Кредитор повертає аграрну розписку із написом «виконано» 
нотаріусу, після повного розрахунку

У разі не повернення аграрної розписки кредитором, 
агровиробник може звернутися до суду

Агровиробник повинен особисто звернутися до нотаріуса для 
закриття аграрної розписки у Реєстрі

Стосунки агровиробника та кредитора за аграрними розписками 
регламентується Законом «Про аграрні розписки»

ПРАВДА ЧИ МІФ



При порівнянні, аграрна розписка надає гарантії і гнучкість при низьких затратах 

ПОРІВНЯННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ФІНАНСУВАННЯ
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Можливість поповнення оборотних коштів

Використання майбутнього (у тому числі 
ще не посіяного) урожаю в якості застави

Короткий термін прийняття рішення, 
прозорість умов

Гнучкість, можна вносити будь-які додаткові 
умови в рамках чинного Законодавства

ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Аграрні розписки в Україні запроваджуються на підставі Закону України

«Про аграрні розписки» від 6 листопада 2012 року № 5479-VI 



НАШІ КОНТАКТИ

Адреса Проекту 

«Аграрні розписки 

в Україні»

Місто Прізвище ім'я Телефон e-mail

Київ Бривко Тетяна (067) 623-30-04 tbryvko@ifc.org

Київ Сопільняк Олександр (066) 085-28-84 ssopilnyak@i.ua

Житомир Черниш Андрій (067) 411-06-76 andreych-1@ukr.net

Чернігів Олексенко Римма (050) 627-10-96 r.oleksenko2014@gmail.com

Тернопіль-Хмельницький Дудка Ігор (068) 709-90-39 imdudka@gmail.com

Рівне Веремейчик Тарас (097) 806-31-83 veremeychyk_taras@ukr.net

Івано-Франківськ - Чернівці Климчук Микола (067) 691-90-75 klymchuk1302@gmail.com

Луцьк Мазурик Сергій (067) 332-12-96 mcm_mcm@ukr.net

Ужгород Шурковська Людмила (095) 899-92-77 zakdorada@gmail.com

Львів Топій Олена (093) 548-49-16 elenagerc8@gmail.com

Суми-Харків Сухоставець Андрій (050) 926-43-74 9264374@gmail.com

Дніпро Ващук Олександр (050) 456-66-13 a.vashchuk75@gmail.com

Донецьк-Луганськ Скуридин Віталій (099) 780-76-06 Svl73@ukr.net

Запоріжжя Чехов Сергій (095) 234-22-72 sercheh@ukr.net

Херсон Яценко Валерій (050) 556-56-01 valeriy.iatsenko@gmail.com

Миколаїв Савченко Дмитро (066) 667-06-98 dv1savchenko@gmail.com

Вінниця-Полтава-Черкаси Колібаба Роман (067) 942-74-12 agrroman@ukr.net

Кропивницький Масленко Олександр (050) 142-69-61 u0956640877@gmail.com

Одеса Мельник Євген (066) 472-16-49 oracs@ukr.net

м. Київ, 01010

Дніпровський узвіз, 1

3-й поверх

тел. 044 490 6400

факс. 044 490 6420



ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

1 Назва «Товарна аграрна розписка»

2
Строк поставки 
сільськогосподарської продукції

3 Реквізити кредитора та умови передачі прав по розписці

4

Зобов'язання провести поставку 
сільськогосподарської продукції з 
описом кількості та якості. Формули 
перерахунку

Умови та місце поставки

Опис предмета застави

Реквізити, підпис та печатка боржника

Дата та місце видачі

5

6

7

8

Документ, який не містить даних по обов'язкових реквізитах та не внесений в

Реєстр НЕ Є АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ

Назва «Фінансова аграрна розписка»

Зобов'язання виплатити грошові 
кошти згідно формули, яка враховує 
кількість та родові ознаки с.г. 
продукції

Умови та місце виплати

Строк виплати грошових коштів



Опції відступлення:

✓ Передання прав за АР підлягає нотаріальному посвідченню та внесенню у реєстр

✓ Передання прав за аграрною розпискою, не внесене у реєстр, не спричиняє перехід

прав кредитора

✓ Позичальник має бути поінформований про зміну кредитора, умови АР при цьому

залишаються незмінними. 

Передавальний напис:

☞ Відступлено ☞Відступлено без поруки

УМОВА ЩОДО ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВ3

Будь-якому 

кредитору

Конкретному 

переліку

Без права 

передачі

Позичальник має бути поінформований про зміну кредитора, умови АР при 

цьому залишаються незмінними. 



ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЩОДО ПОСТАВКИ ПРОДУКЦІЇ. ТАР.4

• що визначається у групах 01-14 розділів I та II 
Української класифікації товарів зовнішньоекономічної 
діяльності згідно із Законом України “Про Митний тариф 
України”

• в т. ч. одиниці виміру

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

Обов’язково вказати:

*Дані з сайту new.agroregisters.com.ua: АР 
391,394



ФОРМУЛА ПЕРЕРАХУНКУ. ТАР.

Формула перерахунку кількості сільськогосподарської продукції у разі поставки 

с/г продукції іншої якості. Окремо - може перераховуватися ціна

4

*Дані з сайту new.agroregisters.com.ua: АР 391



У тексті АР 
обов’язково
зазначається:

Кількість заставленого врожаю

Правовстановлюючі документи
на земельну ділянку

Кадастровий/-і номер/-и 
та місце розташування ділянок

ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ

До збору врожаю заставою вважається культура посіяна на зазначених в АР 

земельних ділянках. Після збору врожаю заставою вважається відповідна 

кількість зібраної продукції

6

Заставою за АР є майбутній врожай

На день видачі АР майбутній врожай не може   
перебувати в інших заставах, окрім інших АР



ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАСТАВИ. ПРИКЛАД.

Після збору врожаю заставою вважається відповідна кількість зібраної 

продукції

6

*Дані з сайту new.agroregisters.com.ua: АР 150, АР 
725



НАС ЧАСТО ЗАПИТУЮТЬ:

Що може виступати у якості застави?

Як можна передбачити зміну якості урожаю?

Які права на земельну ділянку прийнятні за АР?

Скільки культур я можу включати у зобов’язання за ТАР?

Який метод оцінки застави використовується за аграрною розпискою?

Коректність заповнення аграрної розписки = захист прав сторін за аграрною 

розпискою

6



Формулу розрахунку розміру грошового 
зобов’язання агровиробника: 

• Кількість продукції*ціна

• Урожайність*га*ціна

договірну вартість аграрної розписки 
(обов'язково для цілей оподаткування)

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ВИПЛАТИТИ КОШТИ

АР повинна обов’язково містити:

Гнучкість - як фіксована, так і динамічна сума зобов'язання

4

*Дані з сайту new.agroregisters.com.ua: АР 690



ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ

Зменшення валютних ризиків:

• Прив’язка формули визначення зобов'язання до валюти

• Зазначення коефіцієнту розподілу валютного 
ризику між кредитором і боржником

Зменшення цінових ризиків:

• Фіксація ціни продукції на момент видачі АР

• Прив’язка до біржового котирування або 
закупівельної ціни групи компаній

• Для фінансової АР: встановлення більш пізнього строку 
розрахунку (щоб дати можливість продати врожай по 
вищій ціні)



Присутні: • Агровиробник та кредитор

Необхідні 
документи:

• Договір (якщо заключали)

• Текст аграрної розписки

• Установчі документи кредитора та агровиробника

• Документи на підставі яких діють агровиробник та 
кредитор

• Документи на землю від агровиробника*

• Квитанція про оплату послуг**

НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

*Якщо земля зареєстрована до 2013 року
**Якщо нотаріус працює за передоплатою

Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації у Реєстрі аграрних

розписок та Реєстрі обтяжень рухомого майна



ПРИМІРНИКИ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

Другий примірник 

аграрної розписки 

зберігається у справах 

нотаріуса, що здійснює її 

посвідчення і реєстраціюОригінал 
аграрної розписки

викладається на 

нотаріальному банку 

і існує в 

1 примірнику  
(передається кредитору)

За бажанням боржника 

йому може бути надана 

засвідчена копія 

виданої ним 

аграрної розписки

В обігу на ринку знаходиться лише один примірник АР, який до виконання АР

знаходиться у кредитора



СУПРОВІД АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ ДОГОВОРОМ

Аграрна розписка може існувати як окремий документ, або видаватися на 

виконання умов іншого договору

Відсутність правильної прив’язки АР та договору – ризик виникнення

подвійного зобов’язання

Фінансова аграрна розписка

(з банками, кредитними спілками)

видається на підставі кредитного договору 

для фіксації зобов'язання повернути кредит 

та сплатити відсотки

Товарна аграрна розписка 

(з трейдерами)

видається для фіксації зобов’язання 

поставити с.г. продукцію, законтрактовану 

за договором поставки

(в т.ч. форвардним контрактом)

Фінансова аграрна розписка

(з постачальниками)

видається на підставі договору поставки 

для фіксації зобов’язання повернути кошти 

- вартість отриманого товару

Товарна аграрна розписка 

(з постачальниками)

видається для фіксації зобов’язання 

поставити сільськогосподарську продукцію, 

законтрактовану за договором міни 

(бартеру)



ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО 

КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

Зареєструвати права власності на земельну ділянку в РРПНМ можуть:

ЦНАП Нотаріус

Для реєстрації АР земельні ділянки повинні бути включені до:

Державного земельного кадастру
Державного реєстру речових прав на

нерухоме майно (РРПНМ)

Прийнятні права на земельну ділянку для АР:

Власність Користування
Оренда, 

суборенда
Емфітевзис Суперфіцій

Всі права на ділянки зареєстровані до 2013 року рекомендуємо внести до Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно



Пакет документів для реєстрації в Державному реєстрі речових прав на

нерухоме майно (крім “червоних актів” до 2001р. та деяких інших):

• витяг з Державного земельного кадастру (ДЗК); 

• копію та оригінал паспорту заявника; 

• копію та оригінал ідентифікаційного номеру; 

• підтвердження оплати адміністративного збору; 

• документ - підстава виникнення права на ділянку; 

• довіреність, якщо документи подаються представником; 

• оригінал та копію паспорту, копію ідентифікаційного номеру. 

Вартість оформлення:

• в ЦНАПі - адміністративний збір (0.1% прожиткового мінімуму)

• у нотаріуса –адмін. збір + послуги нотаріуса

РЕЄСТРАЦІЯ ДІЛЯНКИ, ЩО ПЕРЕБУВАЄ У ВЛАСНОСТІ

Заява про реєстрацію права друкується держреєстратором або нотаріусом та 

підписується заявником на місці.



Державну реєстрацію оренди може ініціювати:

• Орендар, 

• Орендодавець

Зареєстрацію можуть здійснити:

• Державний реєстратор (державні адміністрації на місцях через ЦНАП) 

• Нотаріус

Для реєстрації права оренди земельної ділянки реєстратору подається:

• заява

• пакет документів

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА НА ДІЛЯНКУ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ

Якщо договір оренди нотаріально посвідчувався, здійснити реєстрацію має 

право лише нотаріус, що здійснював таку нотаріальну дію.



Необхідні документи:

• документ, що посвідчує особу заявника; 

• довіреність чи інший документ, якщо по реєстрацію звертається

представник; 

• копія реєстраційного номера облікової картки платника податку згідно з 

Держаним реєстром фізичних осіб платників податків; 

• документ, що підтверджує сплату адміністративного збору;

• договір оренди земельної ділянки;

• витяг iз ДЗК про земельну ділянку, окрім випадків коли нотаріус, який

проводитиме реєстрацію підключений до ДЗК.

Якщо відомості про ділянку не зареєтровані в ДЗК до 2013 року –

реєстації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно

передує реєстрація в ДЗК (з розробкою землевпорядної докуменації чи

без). 

РЕЄСТРАЦІЯ ПРАВА НА ДІЛЯНКУ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ

Підтвердженням реєстрації права оренди на земельну ділянку є примірник 

витягу, що формує державний реєстратор.



ДОКУМЕНТИ, ЩО ПІДТВЕРДЖУЮТЬ ПРАВО 

КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЛЕЮ

НЕ прийнятні права на земельну ділянку

Спільна діяльність
Підряд на 

вирощування
Сервітут 

Прийнятні права на земельну ділянку для АР:

Власність Користування
Оренда, 

суборенда
Емфітевзис Суперфіцій

Допускається лише земельна ділянка с/г призначення, для здійснення виробництва

с/г продукції



РЕЄСТР АГРАРНИХ РОЗПИСОК 

Реєстр надає прозорий доступ до випущених аграрних розписок для всіх

учасників ринку. Реєстратор має право надавати інформацію про видані

аграрні розписки та історію їх обігу лише за згодою боржника або кредитора.

https://new.agroregisters.com.ua/

https://new.agroregisters.com.ua/


РЕЄСТР АГРАРНИХ РОЗПИСОК 

Навіть якщо ви не плануєте видавати АР, ви завжди можете перевірити чи

обтяжений урожай з ділянок, які ви плануєте орендувати



ПЕРЕВІРТЕ КОРЕКТНІСТЬ ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ

Правильно оформлена аграрна розписка – захист агровиробника у разі

порушень з боку кредитора



МОДЕЛЬ РОБОТИ 

З ВІДСТУПЛЕННЯМ 

ПРАВА ВИМОГИ 

(ІНДОСАМЕНТ)



ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА З ІНДОСАМЕНТОМ

Гроші; Продаж  МТР (засоби захисту рослин, насіння, добрива тощо)

Відступлення ТАР

Отримання ТАР

Передання ТАР 

після виконання

Виконання за ТАР –

постачання с.-г. продукції

4

12

3

5

6
Продаж

МТР

Залучення трейдерів та постачальників до партнерства 

ДИСТРИБ'ЮТОР

АГРОВИРОБНИК

ВНУТРІШНІЙ 

ТРЕЙДЕР,

ПОСТАЧАЛЬНИК



ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА З ІНДОСАМЕНТОМ

Продаж  МТР (засоби захисту рослин, насіння, добрива тощо)

Відступлення

ФАР

Отримання 

ФАР

Передання ФАР 

після виконання

Виконання за ФАР –

оплата грошима

1

2

3

4

5

6

Продаж

МТР

Просте передання ФАР (з фіксованим зобов’язанням) для зменшення власної

заборгованості

ДИСТРИБ'ЮТОР

ДИСТРИБ'ЮТОР

АГРОВИРОБНИК

ВНУТРІШНІЙ 

ПОСТАЧАЛЬНИК



ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

ПЕРЕВАГИ

Покращення доступу до фінансування

робочого капіталу під заставу 

майбутнього врожаю

Можливість отримати знижку від

постачальника

НЕДОЛІКИ

Передача недобросовісному

кредитору

ДЛЯ ПОЗИЧАЛЬНИКІВ:


