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In partnership
with:

ПРОЄКТ АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ

Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується
IFC, підрозділом Групи Світового банку, у
партнерстві з Швейцарською Конфедерацією.

Мета Проекту полягає у покращенні доступу до  
фінансування для малих та середніх аграрних  
підприємств завдяки впровадженню в Україні  механізму 
аграрних розписок як фінансового  інструменту.

Партнери Проекту – це державні установи  (Міністерство 
аграрної політики і продовольства  України, Міністерство 
юстиції України); приватний
сектор (банки, постачальники виробничих ресурсів,  
трейдери) та міжнародні організації.

МЕТА ПРОЄКТУ ТА ПАРТНЕРИ



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

 Позасудове примусове виконання: 
швидка і прозора процедура

 Забезпечення виконання кредитного 
договору 

 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



РЕЄСТР АГРАРНИХ РОЗПИСОК

Аграрна розписка вважається 
виданою з дня її реєстрації 
в Реєстрі аграрних розписок 

Публічна інформація про всі 
відкриті аграрні розписки 
невиконані на момент запиту 
(можливість пошуку по боржнику, 
земельній ділянці, тощо)

Можливість отримати повну 
інформацію про всі розписки
та історію їхнього обігу за згодою 
боржника або кредитора та за 
запитом до нотаріуса

ІНФОРМАЦІЯ 
про зобов'язання 
агровиробників 

і заставу за невиконаними 
аграрними розписками 

Єдиний державний реєстр забезпечує прозорість застави і зобов'язання агровиробників



Найбільш оперативна і прозора процедура для захисту прав кредиторів в агробізнесі

ПОЗАСУДОВЕ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

Позасудова 
процедура стягнення 

на підставі
ВИКОНАВЧОГО 

НАПИСУ 
НОТАРІУСА

Швидка і прозора процедура
• Можливість розпочати в перший день дефолту
• Чітко визначена законодавча база

Безспірність вимог 
• Аграрна розписка без відмітки про її виконання 

є достатнім підтвердженням безспірності 
вимог кредитора

Стягнення за рахунок предмету застави
• Товарні розписки: передача у власність 
• Фінансові розписки: реалізація і розрахунок 

Додаткова альтернатива
• В кредитора завжди залишається право на 

звернення до суду



ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

ЗБІР УРОЖАЮ

ВІДПОВІДНА КІЛЬКІСТЬ
агропродукції

МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ 
з конкретних ділянок

Кадастрові номери

Правовстановлюючі документи

Місцерозташування

На складі, в дорозі до пункту поставки або 
до моменту оплати, 

зазначеного в аграрній розписці

Збереження застави на наступний сезон до повного виконання аграрної розписки



2015 2016 2017 2018 2019

Широке застосування інструменту з запуском національного Реєстру в 2018 році

11 АР
$2.4 M

61 АР
$15 M

110 АР
$30 M

669 АР
$209 M

1,292 АР
$334 M

АГРАРНИХ
РОЗПИСОК2,143
MЛН
ДОЛАРІВ590

Пілот Проекту

РЕЗУЛЬТАТИ ТА УСПІХИ В УКРАЇНІ

130+ КРЕДИТОРІВ,
вітчизняні і 

міжнародні компанії

АГРОВИРОБНИКИ 
різного розміру 

(від <1 га до 
агрохолдингів)

35 КУЛЬТУР 
в заставі 

(традиційні і нішеві)



ОСНОВНА БІЗНЕС МОДЕЛЬ ДЛЯ ФІНАНСОВИХ ІНСТИТУТІВ

ФІНАНСОВА АГРАРНА 
РОЗПИСКА ЯК 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВИКОНАННЯ КРЕДИТНОГО 
ДОГОВОРУ



Єдина модель, яку використовують фінансові інститути зараз

4

4 11

Відносини між фінансовим інститутом
регулюються кредитним договором та 
фінансовою аграрною розпискою

ФАР видається на забезпечення 
виконання кредитного договору. 

Сума зобов’язань за ФАР зазвичай ≥ за 

зобов’язання за кредитним договором. 
ФАР – на позабалансі, як застава

Боржник виконує зобовязання за 

договором → Кредитор повертає різницю
між зобов’язаннями за ФАР та договором

Кредитор повертає ФАР як виконану
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ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА НА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
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НАШІ КОНТАКТИ

Адреса Проекту 
«Аграрні розписки в Україні»

м. Київ, 01010
Дніпровський узвіз, 1
3-й поверх
тел. 044 490 6400
факс. 044 490 6420

cropreceipts@ifc.org

12


