
В партнерстві з:

АГРАРНІ РОЗПИСКИ
МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ КООПЕРАТИВІВ



ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

АГРАРНИХ РОЗПИСОК

БІЗНЕС МОДЕЛІ

ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

ПРОГРАМА



ЩО ТАКЕ АГРАРНА РОЗПИСКА

Понад 40 тисяч підприємств в Україні, що працюють у сільському 
господарстві

Не достатньо прийнятної застави для залучення фінансування. 
Земля не може бути використана, як застава 

За аграрною розпискою у якості застави використовують 

майбутній, ще не посіяний врожай 

Аграрна розписка – зручний та простий інструмент залучення фінансування, 

який допоможе отримати доступ до фінансових та матеріально-технічних 

ресурсів під заставу майбутньої сільськогосподарської продукції.

ЧОМУ САМЕ АГРАРНА РОЗПИСКА



РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОЕКТУ «АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ»

Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується 
IFC, членом Групи Світового банку, в партнерстві зі 
Швейцарською Конфедерацією

Мета Проекту: покращення доступу до фінансових 
ресурсів для малих та середніх сільгоспвиробників 
шляхом впровадження аграрних розписок в Україні

Завдання проекту: завдяки новому інструменту 

залучити фінансування  до сільськогосподарського 

сектору

Партнери Проекту: органи державної влади, 

приватний сектор



КОНЦЕПЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

Нотаріальне посвідчення

Публічний реєстр

Застава 

майбутнього 

врожаю

Безумовне 

зобов'язання

агровиробника 

поставити 

продукцію або 

сплатити кошти 

Гнучка форма

Позасудове виконання

Поєднання конкурентних переваг альтернативних інструментів

Індосамент



ПЕРЕВАГИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

КРЕДИТОРИ

✓ Забезпечена майбутня поставка

✓ Позасудове примусове виконання: 

швидка і прозора процедура

✓ Можливість фінансування 

з-за кордону

✓ Застосування в різних 

бізнес моделях

✓ Відкритий реєстр 

невиконаних 

розписок

АГРОВИРОБНИКИ

✓ Застава: майбутній врожай

✓ Швидкість оформлення

✓ Доступ до міжнародного фінансування

✓ Формування позитивної кредитної історії

Аграрні розписки - простий і надійний інструмент фінансування агровиробників



ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АГРОВИРОБНИКА

ТОВАРНА

АГРАРНА РОЗПИСКА

ФІНАНСОВА

АГРАРНА РОЗПИСКА
Поставити 

ФІКСОВАНИЙ ОБCЯГ

ПРОДУКЦІЇ ОДНОГО ВИДУ

Можливо додатково зазначити 

формулу для перерахунку 

кількості продукції 

залежно від її якості

Сплатити 

СУМУ КОШТІВ 

ЗГІДНО З ФОРМУЛОЮ,

що враховує кількість продукції

Варіанти формули:

 фіксація суми на дату укладання

 розрахунок суми в майбутньому

(ціна, курс валюти)

Розписка містить зобов'язання лише агровиробника і є його одностороннім правочином



ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

На операції за розписками поширюються загальні правила оподаткування і обліку

НЕ ОПОДАТКОВУЄТЬСЯ

(«борговий інструмент» для цілей ПДВ)

Правило «першої події» для дати зобов'язань 

Договірна вартість для бази оподаткування)

Субрахунки кредиторської заборгованості

для обліку зобов'язань за аграрними розписками

Розкриття інформації щодо аграрної розписки 

на позабалансовому рахунку (опціонально)

685

05

ОБІГ АГРАРНИХ
РОЗПИСОК

ПОСТАВКА 
ТОВАРІВ І ПОСЛУГ

ПДВ

ОБЛІК



ПОРІВНЯННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ

Аграрна 

розписка
Форвард

Застава 

майбутнього 

врожаю

Вексель

(аваль)

Прозорість ★ ☆ ☆ ☆
Швидкість видачі ☆ ★ ☆ ☆
Індосамент ★ ☆ ☆ ★
Виконання ★ ☆ ☆ ★

Аграрні розписки – ефективний спосіб забезпечення пре-фінансування агровиробників



ОБОВ’ЯЗКИ КРЕДИТОРА

Надати компенсацію агровиробнику 

за аграрну розписку згідно з 

умовами договору

Повідомити агровиробника

• Про індосамент (отримання прав 

кредитора за аграрною розпискою)

• Про ініціацію процедури 

примусового виконання

Повернути оригінальний примірник 

з відміткою про виконання

протягом 3 робочих днів після 

виконання, за порушення строку 

штрафні санкції 10-300 мін. заробітних 

плат

Обов'язки кредитора передбачені умовами чинного законодавства 



ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА ДЛЯ

КООПЕРАТИВІВ

ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА ДЛЯ 

ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ЧЛЕНІВ 

КООПЕРАТИВІВ

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА ДЛЯ 

ЗАКУПІВЛІ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА 

ЧЛЕНАМИ КООПЕРАТИВІВ

1

2

БІЗНЕС МОДЕЛІ ДЛЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ОБСЛУГОВУЮЧИХ КООПЕРАТИВІВ

3



ФІНАНСОВА АГРАРНА 

РОЗПИСКА ДЛЯ

КООПЕРАТИВІВ

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ КООПЕРАТИВІВ №1



Альтернатива беззаставному фінансуванню членів кооперативів

4
4

1

Відносини між кооперативом 

(кредитором) та його членами і регулюються 

договором про надання послуг

Фінансова аграрна розписка

використовується як застава

Основна сума, можливі проценти та 

штрафи сплачуються на відповідний рахунок

кооперативу

Після виконання зобов’язань фінансова 

аграрна розписка повертається члену 

кооперативу 

Фізичні особи (ОСГ) 

чи фермерські господарства (ФГ чи ПП),

які володіють землею

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА ДЛЯ КООПЕРАТИВІВ

1

2

4

3

3
2



БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ КООПЕРАТИВІВ №2

ТОВАРНА АГРАРНА 

РОЗПИСКА ДЛЯ ЗБУТУ 

ПРОДУКЦІЇ ЧЛЕНІВ 

КООПЕРАТИВІВ



Можливість збуту продукції членами кооперативу на переробку/експорт

4

ТАР ДЛЯ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ

Договір комісії між членом кооперативу 

та кооперативом

Член кооперативу видає кооперативу 

товарну аграрну розписку (ТАР)  

Кооператив укладає з третьою особою 

договір купівлі-продажу ТАР та передає їй

права кредитора за ТАР

Кооператив отримує кошти від третьої

особи і передає їх членам кооперативу

Член кооперативу постачає аграрну

продукцію на виконання ТАР 

Третя особа повертає виконану ТАР 

членам кооперативу

3

1

1

6

6

5

5

4

4

2

2

4

3

Фізичні особи (ОСГ) 

чи фермерські господарства (ФГ чи ПП), 

які володіють землею



БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ КООПЕРАТИВІВ №3

ФІНАНСОВА АГРАРНА 

РОЗПИСКА ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ 

ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА 

ЧЛЕНАМИ КООПЕРАТИВУ



Закупівлі гуртом засобів виробництва членами кооперативу дешевше

4

ФАР ДЛЯ ЗАКУПІВЛІ ЗАСОБІВ ВИРОБНИЦТВА 

ЧЛЕНАМИ СОК

4

Договір комісії між членом кооперативу та 

кооперативом 

Член кооперативу видає фінансову

аграрну розписку

Кооператив укладає з третьою особою 

договір обміну права вимоги за ФАР на засоби

виробництва і передає права кредитора за 

ФАР

Кооператив отримує засоби виробництва

від третьої особи та передає засоби

виробництва члену кооперативу

Член кооперативу сплачує третій особі

кошти на виконання фінансової аграрної

розписки

Третя особа повертає виконану фінансову

аграрну розписку членам кооперативу

4

2

2

1

1

3

6

6

4

5

5

3

Фізичні особи (ОСГ) 

чи фермерські господарства (ФГ чи ПП), 

які володіють землею



КОНТАКТИ

Державне підприємство «Аграрні реєстри»

01001, КИЇВ-1 (поштамт)

Хрещатик, 22

абонентська скринька № 85

admindp@agroregisters.com.ua

agroregisters.com.ua

@agroregisters

http://agroregisters.com.ua/index.php
https://www.facebook.com/agroregisters/?epa=SEARCH_BOX

