
В партнерстві з:

МІЖНАРОДНІ 

АГРАРНІ РОЗПИСКИ
БІЗНЕС МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ КОМПАНІЙ



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



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



БІЗНЕС МОДЕЛІ ДЛЯ НЕРЕЗИДЕНТІВ

ЕКСПОРТ 

АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ З УКРАЇНИ

ІМПОРТ ТОВАРІВ В УКРАЇНУ

МІЖНАРОДНА ПОЗИКА

1

2

3



ТОВАРНА

АГРАРНА РОЗПИСКА

на забезпечення

ФОРВАРДНОГО КОНТРАКТУ

МІЖНАРОДНА

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ТРЕЙДЕРІВ №1



ФОРВАРД І МІЖНАРОДНА ТОВАРНА РОЗПИСКА

1

2

3

4

6

5

Форвардний контракт між агровиробником і 

трейдером-нерезидентом, наприклад з базисом 

поставки CPT порт

Агровиробник видає товарну аграрну розписку 

на законтрактований об’єм поставки

(оформлення розписки українською мовою в 

офісі нотаріуса в Україні. За бажанням 

посвідчення перекладу на іноземну мову)

Трейдер робить передоплату згідно з 

форвардним контрактом (опціонально) 

ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ

Поставка продукції 

Трейдер повертає розписку агровиробнику

Остаточний розрахунок з агровиробником 

(опціонально)

Забезпечення експортних зобов'язань українських агровиробників за форвардами

2

АГРОВИРОБНИК

4 1

3

ТРЕЙДЕР 

(НЕРЕЗИДЕНТ)

5

6



ФОРВАРД І МІЖНАРОДНА ТОВАРНА РОЗПИСКА –ДЕФОЛТ

Форвардний контракт між агровиробником і 

трейдером-нерезидентом, наприклад з базисом 

поставки CPT порт

Агровиробник видає товарну аграрну розписку 

на законтрактований об’єм поставки

(оформлення розписки українською мовою в 

офісі нотаріуса в Україні. За бажанням 

посвідчення перекладу на іноземну мову)

Трейдер робить передоплату згідно з 

форвардним контрактом (опціонально)

В РАЗІ ДЕФОЛТУ ЗА ФОРВАРДОМ

Індосамент розписки на резидента / 

«локального партнера»

«Локальний партнер» стягує зерно за розпискою

«Локальний партнер» повертає розписку 

агровиробнику

1

2

3

4

6

5

Для позасудового стягнення за розпискою рекомендований її індосамент на резидента

2

АГРОВИРОБНИК

5 1

3

ТРЕЙДЕР 

(НЕРЕЗИДЕНТ)

6

4



ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ

ДОБРОВІЛЬНА ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ

• Митна декларація: експорт на підставі форвардного 

контракту, аграрна розписка як додаткова інформація

У ВИПАДКУ ДЕФОЛТУ

• Індосамент на резидента (в офісі нотаріуса в Україні)

• За договором купівлі-продажу розписки

• Ціна розписки за домовленістю

• Вартість придбаних аграрних розписок “локальним 

партнером” <= 2 млн. євро на рік (ліміт НБУ на валютні 

операції юридичних осіб)

• Локальний партнер має вибір для збуту продукції, 

отриманої в рамках стягнення – продаж на внутрішньому 

ринку або експорт на трейдера

• Стягнення штрафів за розпискою (якщо є) – локальним 

партнером через суд в Україні

• Стягнення різниці за ринком («MTM») і штрафів за 

форвардом трейдером за умовами GAFTA

Стягнення продукції за розпискою через партнера, а штраф за форвардом - по GAFTA



ФІНАНСОВА

АГРАРНА РОЗПИСКА

на забезпечення повернення

наданої передоплати за

ФОРВАРДНИМ КОНТРАКТОМ

МІЖНАРОДНА

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ТРЕЙДЕРІВ №2



якщо 
контракт 
виконано

ФОРВАРД І ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

Форвардний контракт між агровиробником і 

трейдером-нерезидентом

Фермер видає фінансову аграрну розписку (на 

суму очікуваної передоплати за форвардом). 

Оформлення розписки українською мовою в 

офісі нотаріуса в Україні. За бажанням 

посвідчення перекладу на іноземну мову

Трейдер робить передоплату згідно з 

форвардним контрактом

ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ

Поставка продукції (CPT порт)

Якщо дефолт: повернення передоплати в 

рамках виконання фінансової розписки

Після отримання продукції (/грошей) трейдер 

повертає розписку фермеру

Остаточний розрахунок з фермером

1

2

3

6

5

4

якщо 
дефолт

Фінансова розписка для повернення передоплати в разі дефолту за форвардом

2

АГРОВИРОБНИК

4

1

3

ТРЕЙДЕР 

(НЕРЕЗИДЕНТ)

5

6



ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ

АВАНС АГРОВИРОБНИКУ І ФІНАНСОВА РОЗПИСКА

• Фінансова розписка на суму і у валюті наданого авансу, 

при авансуванні траншами – окрема фінансова розписка 

на кожен транш

ПОСТАВКА ПРОДУКЦІЇ

• Згідно з форвардним контрактом

ДЕФОЛТ ЗА ФОРВАРДОМ

• Передоплата за форвардом вважається поворотною 

фінансовою допомогою і підлягає поверненню згідно з 

фінансовою аграрною розпискою

• Нерезидент (його представник за довіреністю) стягує за 

виконавчим написом. Виконавець реалізує предмет 

застави, потім купляє і переказує іноземну валюту 

трейдеру-нерезиденту (процедура передбачена валютним 

законодавством України)

• Стягнення різниці за ринком («MTM») і штрафів за 

форвардом трейдером за умовами GAFTA

Повернення наданого авансу за розпискою, а штраф за форвардом - по GAFTA



РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРВАРДНОГО КОНТРАКТУ

Додаткові примірники договору необхідні на випадок індосаменту і стягнення

Передопдата
Протягом ____ днів від дати цього Договору, Покупець здійснює

передоплату за Товари в розмірі [X] Євро шляхом перерахування коштів

в Євро на банківський рахунок Продавця зазначений в цьому Договорі.

Сторони визнають і погоджуються, що якщо Продавець не поставить

Покупцеві Товари за цим Договором [в повному обсязі] до [30 вересня

2019 року], починаючи з наступного дня (тобто з [1 жовтня 2019 року]),

якщо Сторони письмово не домовляться про інше, сума передоплати

зробленої за цим Договором буде вважатися поворотною фінансовою

допомогою наданою Покупцем Продавцеві і вона підлягатиме негайному

поверненню Продавцем Покупцеві.

Фінансова аграрна розписка
В дату або близько дати цього Договору, Продавець (діючи в якості

боржника) належним чином оформить та видасть (забезпечить належне

нотаріальне посвідчення, запис, реєстрацію та передачу) Покупцеві

(діючому в якості кредитора) фінансову аграрну розписку вартістю [X]

Євро (надалі – «ФАР») по суті у формі та за змістом як зазначено в

Додатку 1 до цього Договору, в якості забезпечення виконання

Продавцем його зобов’язання за цим Договором повернути Покупцеві

поворотну фінансову допомогу. Будь-які виплати зроблені Продавцем на

користь Покупця за ФАР (добровільно або внаслідок звернення

стягнення) автоматично та відповідно зменшують розмір боргу Продавця

щодо поворотної фінансової допомоги за цим Договором. У випадку

належного та своєчасного виконання Продавцем його зобов’язань щодо

поставки Товарів Покупцеві за цим Договором, Покупець повертає ФАР

Продавцеві після отримання Товарів в повному обсязі.

Prepayment
The Buyer shall make prepayment to the

Seller in the amount of USD [X]. Should the

Seller not supply Goods under this Agreement

by [date Y], starting from the next calendar

day, unless the Parties agree otherwise in

writing, the amount of prepayment made shall

be regarded as returnable financial aid

granted by the Buyer to the Seller and shall

become immediately due and payable by the

Seller to the Buyer.

Financial Crop Receipt
On or about the date of this Agreement, the

Seller (acting as debtor) shall duly issue and

grant (arrange for prompt notarization,

recordation, registration and transfer) to the

Buyer (acting as creditor), as security for

discharge of the Seller’s obligations under this

Agreement, a financial crop receipt for the

value of USD [X] (hereinafter – “FCR”)

substantially in a form and substance as

specified in Annex 1 hereto. Any payments

under the FCR made by the Seller (voluntarily

or because of enforcement) shall

automatically and accordingly decrease the

total amount of debt/liability of the Seller

under this Agreement.



ПЛАТЕЖІ

`

агровиробник

виконавець

Документи для банку:

1. Копія фінансової агарної розписки

2. Витяг з реєстру аграрних розписок

3. Договір, на виконання якого видана 

фінансова аграрна розписка

4. Підтвердження виконання кредитором 

своїх зобов'язань за договором

(повне або часткове)

або

✓ Відсутній річний ліміт 

✓ Відсутня максимальна

% ставка

ДОВІДКА БАНКУ

про зарахування коштів 

на валютний рахунок агровиробника

✓ Жодних спеціальних

реєстрацій / ліценцій / рахунків

агровиробник

1. ПЕРЕДОПЛАТА ЗА ФОРВАРДНИМ КОНТРАКТОМ

2. ПЛАТІЖ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ

Чітко врегульована процедура купівлі і переказу іноземної валюти

Рахунок 

нерезидента

за кордоном

Рахунок 

нерезидента

за кордоном



ФІНАНСОВА

АГРАРНА РОЗПИСКА

на забезпечення розрахунку

за ДОГОВОРОМ ІМПОРТУ

МІЖНАРОДНА

БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ



БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ПОСТАЧАЛЬНИКІВ

Забезпечення розрахунку агровиробників за імпорт товарів

Договір про поставку між агровиробником і

іноземним постачальником

Агровиробник видає фінансову аграрну 

розписку на іноземного постачальника. 

Оформлення розписки українською мовою в 

офісі нотаріуса в Україні. За бажанням 

посвідчення перекладу на іноземну мову

Постачальник надає (імпортує) агровиробнику 

товари в кредит

ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ

Розрахунок агровиробника 

(оплата імпортованих товарів)

Іноземний постачальник повертає розписку 

агровиробнику

1

2

3

5

4

2

АГРОВИРОБНИК

4

1

3

ПОСТАЧАЛЬНИК 

(НЕРЕЗИДЕНТ)

5



ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ

ІМПОРТ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНУ

• Імпорт за договором, за яким агровиробник видає 

аграрну розписку (в тексті договору посилання на 

розписку)

• Фінансова розписка на нерезидента у валюті і на 

суму контракту 

• Рекомендація: в разі чергових поставок за графіком –

мати окремі фінансові розписки на кожну поставку

ОТРИМАННЯ РОЗРАХУНКУ / ВИКОНАННЯ РОЗПИСКИ

• Чітка процедура купівлі і переказу іноземної валюти

на рахунок нерезидента (перелік необхідних 

документів на наступному слайді)

ДЕФОЛТ

• Стягнення за виконавчим написом на аграрній 

розписці. Виконавець арештовує і реалізує предмет 

застави, з суми чого сплачує нерезиденту борг за 

розпискою



агровиробник

виконавець

Документи для банку:

1. Копія фінансової агарної розписки

2. Витяг з реєстру аграрних розписок

3. Договір, на виконання якого видана 

фінансова аграрна розписка

4. Підтвердження виконання кредитором 

своїх зобов'язань за договором

(повне або часткове)

або

✓ Відсутній річний ліміт 

✓ Відсутня максимальна

% ставка

МИТНА ДЕКЛАРАЦІЯ
агровиробник

1. ПОСТАВКА РЕСУРСІВ УКРАЇНСЬКОМУ АГРОВИРОБНИКУ

2. ПЛАТІЖ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ

Чітко врегульована процедура купівлі і переказу іноземної валюти

Рахунок 

нерезидента

за кордоном

Імпорт 

в Україну

РОЗРАХУНОК ЗА РОЗПИСКОЮ



РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ІМПОРТУ

Фінансова аграрна розписка
В дату або близько дати цього Договору,

Покупець (діючи в якості боржника)

належним чином оформить та видасть

(забезпечить належне нотаріальне

посвідчення, запис, реєстрацію та передачу)

Продавцеві (діючому в якості кредитора)

фінансову аграрну розписку вартістю

[X] дол. США (надалі – «ФАР») по суті у

формі та за змістом як зазначено в Додатку 1

до цього Договору [як гарантію для

виконання зобов'язань Боржника] або [в

рахунок оплати за товари, що

поставляються Кредитором] за цим

Договором.

Будь-які виплати зроблені Боржником на

користь Кредитора за ФАР (добровільно або

внаслідок звернення стягнення) автоматично

та відповідно зменшують розмір боргу

Продавця щодо поворотної фінансової

допомоги за цим Договором.

Financial Crop Receipt
On or about the date of this Agreement, 

the Buyer (acting as debtor) shall duly 

issue and grand (arrange for prompt 

notarization, recordation, registration and 

transfer) to the Seller (acting as a 

creditor), [as security for discharge of the 

Debtor’s obligations] OR [as payment for 

goods supplied by the Creditor] under this 

Agreement, a financial crop receipt for the 

value of USD [X] (hereinafter – “FCR”) 

substantially in a form and substance as 

specified in Annex 1 hereto.  

Any payments under the FCR made by 

the Debtor (voluntarily or because of 

enforcement) shall automatically and 

accordingly decrease the total amount of 

debt/liability of the Debtor under this 

Agreement.



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В АГРОВИРОБНИКА (приклад)

Дата Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн.

08.2018
Фермер купує у Нерезидента продукцію (насіння) $1 

(к.30)
20 632 30

08.2018 Нараховано податковий кредит з ПДВ (імпорт) 641 377 6

08.2018 Видача ФАР $1 (к.30) 632 685/ФАР 30

08.2018
Розкриття інформації по ФАР на позабалансовому

рахунку
05 - 30

09.2018 Зменшення курсу на дату погашення ФАР $1 (к.25) 685/ФАР 71 5

09.2018 Погашення за ФАР $1 (к.25) 685/ФАР 312 25

09.2018 Списання ФАР з позабалансового рахунку 05 30

Дата Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн.

08.2018
Фермер купує у Нерезидента продукцію (насіння) $1 

(к.30)
20 632 30

08.2018 Нараховано податковий кредит з ПДВ (імпорт) 641 377 6

08.2018 Видача ФАР $1 (к.30) 632 685/ФАР 30

08.2018
Розкриття інформації по ФАР на позабалансовому

рахунку
05 - 30

09.2018 Збільшення курсу на дату погашення ФАР $1 (к.35) 94 685/ФАР 5

09.2018 Погашення за ФАР $1 (к.35) 685/ФАР 312 35

09.2018 Списання ФАР з позабалансового рахунку 05 30

А. Сценарій зі зменшенням валютного курсу

Б. Сценарій зі збільшенням валютного курсу



ФІНАНСОВА

АГРАРНА РОЗПИСКА

на забезпечення

ДОГОВОРУ ПОЗИКИ

МІЖНАРОДНА



БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ КРЕДИТОРІВ

Забезпечення розрахунку агровиробників за іноземними позиками

Договір позики між агровиробником і іноземним 

кредитором

Агровиробник видає фінансову аграрну 

розписку на іноземного кредитора. Оформлення 

розписки українською мовою в офісі нотаріуса в 

Україні. За бажанням посвідчення перекладу на 

іноземну мову

Іноземний кредитор надає позику 

агровиробнику

ПІСЛЯ ЗБОРУ ВРОЖАЮ

Розрахунок агровиробника (повернення позики)

Іноземний кредитор повертає розписку 

агровиробнику

1

2

3

5

4

2

АГРОВИРОБНИК

4

1

3

КРЕДИТОР 

(НЕРЕЗИДЕНТ)

5



ВАЖЛИВІ АСПЕКТИ

НАДАННЯ ПОЗИКИ

• Надання позики за договором, за яким агровиробник видає 

аграрну розписку (в тексті договору посилання на розписку)

• Фінансова розписка на нерезидента у валюті позики

• Рекомендація: в разі надання позики траншами – мати 

окремі фінансові розписки на кожен транш

ОТРИМАННЯ РОЗРАХУНКУ / ВИКОНАННЯ РОЗПИСКИ

• Чітка процедура купівлі і переказу іноземної валюти на 

рахунок нерезидента (перелік необхідних документів на 

наступному слайді)

• Агровиробник - в ролі податкового агента нерезидента –

сплачує податок на репатріацію з суми нарахованих 

процентів за користування позикою. Ставка: 15% якщо інше

не передбачено Конвенцією про уникнення подвійного

оподаткування. Сплата податку до моменту виплати

нерезиденту

ДЕФОЛТ

• Стягнення за виконавчим написом на аграрній розписці. 

Виконавець арештовує і реалізує предмет застави, з суми 

чого сплачує нерезиденту борг за розпискою



агровиробник

виконавець

Документи для банку:

1. Копія фінансової агарної розписки

2. Витяг з реєстру аграрних розписок

3. Договір, на виконання якого видана 

фінансова аграрна розписка

4. Підтвердження виконання кредитором 

своїх зобов'язань за договором

(повне або часткове)

або

✓ Відсутній річний ліміт 

✓ Відсутня максимальна

% ставка

ДОВІДКА БАНКУ 

про зарахування коштів агровиробник

1. НАДАННЯ ПОЗИКИ

2. ПЛАТІЖ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ

Чітко врегульована процедура купівлі і переказу іноземної валюти

Рахунок 

нерезидента

за кордоном

Рахунок 

нерезидента

РОЗРАХУНОК ЗА РОЗПИСКОЮ

ПОДАТОК НА РЕПАТРІАЦІЮ 15%

чи за меншою ставкою, згідно конвенцій про 

уникнення подвійного оподаткування

податковий 

агент 

нерезидента

✓ Жодних спеціальних реєстрацій / ліценцій / рахунків



РЕКОМЕНДОВАНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ ПОЗИКИ

Фінансова аграрна розписка
В дату або близько дати цього Договору,

Боржник належним чином оформить та

видасть (забезпечить належне нотаріальне

посвідчення, запис, реєстрацію та передачу)

Кредитору фінансову аграрну розписку

вартістю [X] дол. США (надалі – «ФАР») по

суті у формі та за змістом як зазначено в

Додатку 1 до цього Договору [як гарантію

для виконання зобов'язань Боржника] або [в

рахунок повернення основної суми боргу та

сплати відсотків] за цим Договором.

Будь-які виплати зроблені Боржником на

користь Кредитора за ФАР (добровільно або

внаслідок звернення стягнення) автоматично

та відповідно зменшують розмір боргу

Продавця щодо поворотної фінансової

допомоги за цим Договором.

Financial Crop Receipt
On or about the date of this Agreement, 

the Buyer (acting as debtor) shall duly 

issue and grand (arrange for prompt 

notarization, recordation, registration and 

transfer) to the Seller (acting as a 

creditor), [as security for discharge of the 

Debtor’s obligations] OR [as a vehicle for 

repayment of principal amount of debt 

and payment of interest] under this 

Agreement, a financial crop receipt for the 

value of USD [X] (hereinafter – “FCR”) 

substantially in a form and substance as 

specified in Annex 1 hereto.  

Any payments under the FCR made by 

the Debtor (voluntarily or because of 

enforcement) shall automatically and 

accordingly decrease the total amount of 

debt/liability of the Debtor under this 

Agreement.



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В АГРОВИРОБНИКА (приклад)

Дата Зміст господарської операції Дебет Кредит Сума, грн.

08.2019 Отримано гроші за договором позики 312 60 30

08.2019 Видача ФАР $1 (к.30) 60 685/ФАР 30

08.2019
Розкриття інформації по ФАР на 

позабалансовому рахунку
5 - 30

09.2019 Нараховано проценти за ФАР 95 685/ФАР 3

09.2019

Нараховано податок на репатриацію на відсотки

за ФАР, за ставкою відповідно до Конвенції, щодо

відсотків (Швейцарія знижена 10%)

685/ФАР 642 0,3

10.2019 Нараховано проценти за ФАР 95 685/ФАР 3

10.2019

Нараховано податок на репатриацію на відсотки

за ФАР, за ставкою відповідно до Конвенції, щодо

відсотків (Швейцарія знижена 10%)

685/ФАР 642 0,3

11.2019 Нараховано штрафи за …. 94 685/1 5

11.2019
Нараховано податок на репатриацію на штрафи

за ...(15% (позиція ДПС))
685/1 642 0,75

11.2019 Погашення- сплата штрафу 685/1 312 4,25

11.2019 Погашення ФАР 685/ФАР 312 35,4

11.2019 Списання ФАР з позабалансу - 5 30



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

