АГРАРНІ РОЗПИСКИ
НОВІ МОЖЛИВОСТІ

Сергій Рабенко
Ігор Дудка
В партнерстві з:

Юлія Вітка

2015 рік м.Звенигородка

ЗМІСТ

2

Проект «Аграрні розписки в Україні»

(слайд 6)

Аграрний бізнес України

(слайд 7)

Потреби агровиробників

(слайд 8-9)

Доступні фінансові інструменти

(слайд 10)

Основні вимоги до позичальника – Аграрія

(слайд 11)

На що дивляться кредитори?

(слайд 12)

Банківська позика (кредит)

(слайд 13)

Товарний кредит

(слайд 14)

Лізинг

(слайд 15)

Аванс за майбутню поставку

(слайд 16)

Вексель

(слайд 17)

ЗМІСТ (ПРОДОВЖЕННЯ)
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Аграрна розписка

(слайд 18)

Законодавче регулювання

(слайд 19)

Види аграрних розписок

(слайд 20)

Механізм дії товарної розписки

(слайд 21)

Механізм дії фінансової розписки

(слайд 22)

Право видачі аграрної розписки

(слайд 23)

Кредитор за аграрною розпискою

(слайд 24)

Застава за аграрною розпискою

(слайд 25)

Моніторинг застави за аграрною розпискою

(слайд 26)

Зобов'язання за аграрною розпискою

(слайд 27-28)

Нотаріальне посвідчення аграрної розписки

(слайд 29-30)

Товарна аграрна розписка (обов'язкові реквізити)

(слайд 31-32)

ЗМІСТ (ПРОДОВЖЕННЯ)

4

Фінансова аграрна розписка (обов'язкові реквізити)

(слайд 33-34)

Форма аграрної розписки

(слайд 35-49)

Додаткові умови та примірники аграрної розписки

(слайд 50)

Оформлення аграрної розписки (Нотаріус)

(слайд 51)

Реєстр аграрних розписок

(слайд 52)

Передання прав кредитора за аграрною розпискою

(слайд 53)

Виконання товарної аграрної розписки

(слайд 54)

Виконання фінансової аграрної розписки

(слайд 55)

Зобов'язання кредитора

(слайд 56)

Захист прав Агровиробника

(слайд 57)

Страхування застави

(слайд 58-66)

ЗМІСТ (ПРОДОВЖЕННЯ)
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Переваги аграрної розписки

(слайд 67-68)

Властивості аграрної розписки

(слайд 69-70)

Державні органи влади

(слайд 71)

Партнери Проекту

(слайд 72)

Наші контакти

(слайд 74)

ПРОСИМО ВАС ВИМКНУТИ ЗВУК В
ТЕЛЕФОНАХ

ПРОЕКТ «АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ»
Проект «Аграрні розписки в Україні»

впроваджується IFC, членом Групи Світового
банку, в партнерстві із Швейцарською
Конфедерацією в Україні.
Мета – покращити доступ до фінансових
ресурсів для малих та середніх
сільгосптоваровиробників.
Партнери – органи державної влади
(Міністерство аграрної політики та
продовольства Україні, Міністерство юстиції
України); приватний сектор (постачальники
матеріально-технічних ресурсів, банки,
зернотрейдери); міжнародні організації.
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АГРАРНИЙ БІЗНЕС УКРАЇНИ

УКРАЇНА
Входить до 10 найбільших аграрних країн світу за обсягами ріллі,
виробництва зернобобових та олійних культур
8

ПОТРЕБИ АГРОВИРОБНИКІВ
СЕЗОННІ ВИТРАТИ
 Посівний матеріал
 Добрива

 Паливно-мастильні матеріали
 Засоби захисту рослин
 Ремонт техніки та запчастин
 Оплата сезонних робіт
 Оренда техніки та обладнання
 Підготовка до зберігання
 Транспортні витрати
9

Більшість
агропідприємств
України
потребують
фінансування до моменту збирання та продажу врожаю
10

ДОСТУПНІ ІНСТРУМЕНТИ ФІНАНСУВАННЯ
Загальнодоступні інструменти на ринку України на
сьогоднішній день, що пропонуються банками та
компаніями-кредиторами

Банківська позика (кредит)
Товарний кредит

Можливості доступу
до ресурсів

Лізинг
Аванс за майбутню поставку
Вексельне фінансування

11

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПОЗИЧАЛЬНИКА - АГРАРІЯ
• Прибуткова діяльність
• Достатній рівень власного капіталу
• Відсутність заборгованності по виплаті орендної плати, заробітній
платі та відрахуваннями до бюджету
• Досвід роботи в сільському господарстві – не менше двох
виробничих циклів; та комерційні результати
• Термін дії договорів оренди земельних паїв повинен перевищувати
термін дії кредитного договору не менше ніж на 1 рік

• Відсутність прострочених договорів від інших фінансових інституцій

12

НА ЩО ДИВЛЯТЬСЯ КРЕДИТОРИ?
• ПРИБУТКОВІСТЬ
– дохід господарства більший за витрати;
• ЛІКВІДНІСТЬ
– достатність грошей у потрібний час для обслуговування боргу;
• ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ

– достатність застави для забезпечення боргу;
Можливість швидкого надання документів
навіть під час посівної або збирання врожаю

13

БАНКІВСЬКА ПОЗИКА (КРЕДИТ)

+

–

Наявність пропозиції на ринку

Високі вимоги до застави

Оцінка господарства
кредиторами допомагає
керівництву краще зрозуміти
дійсний стан справ

Складні процедури отримання

Можлива пролонгація

Складно отримати на термін
більше 5 років

Висока ліквідність

(оцінка господарства: подання
звітності, великі терміни розгляду
тощо)

Різні додаткові затрати
(отримані гроші можна витрачати на (обов'язкове страхування,
свій розсуд – в межах цільового
додаткові реєстрації, додаткове
призначення)
забезпечення та ін.)

13

ТОВАРНИЙ КРЕДИТ

+

̶

Простота отримання

Непрозоре ціноутворення

(потрібно менше документів, ніж
для Банківської позики (кредиту))

(є ціна прайсу і система
знижок/бонусів)

Швидкість отримання

Обмежений доступ
(як правило, отримують тільки
постійні клієнти)

Відсутність застави
(або в якості застави – лише
майбутній врожай)

14

Прив’язка до конкретного
постачальника і товару

ЛІЗИНГ

+

̶

Відсутність додаткової застави

Предметом лізингу може бути
лише техніка / обладнання тому
це переважно довгостроковий
інструмент

Лізинг зменшує базу оподаткування

Господарство несе втрати у разі
банкрутства лізингової компанії
(право власності переходить до
господарства тільки після повної
сплати вартості предмету лізингу)

Лізингова компанія може
запропонувати:
• обслуговування
• ремонт
15

Лізинг включає в себе
обов'язкову оплату страхування
на умовах лізингової компанії

АВАНС ЗА МАЙБУТНЮ ПОСТАВКУ

̶

+
Знижує ризики збуту

Цінові ризики
(втрати у випадку підвищення
ринкових цін)

Спрощена процедура
оформлення

Обмежений доступ

Господарство отримує аванс

Поетапне отримання коштів

16

(отримують переважно великі
господарства та/або постійні
клієнти, місце розташування біля
необхідного елеватора)

ВЕКСЕЛЬ

+
Вексель виражений в гривні
(нівелює валютний ризик)

̶
Вексель прив’язаний до
конкретної партії товару

Припинення основного
зобов'язання шляхом видачі
векселя

Складне адміністрування

Авальований вексель є ліквідним

Висока вартість авалювання

(його можна продати, за нього дають
значні знижки)

17

АГРАРНА РОЗПИСКА
• товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання

Агровиробника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку
сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на
визначених у ньому умовах

• новий інструмент, який допоможе Вам отримати доступ до
фінансових

та

матеріально-технічних

майбутньої сільськогосподарської продукції

19

ресурсів

під

заставу

ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ
Станом на листопад 2015 року:
Закон України «Про аграрні розписки»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку ведення Реєстру аграрних розписок»
Спільний Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства
України та Міністерства юстиції України «Про запровадження
пілотного проекту з відпрацювання технології введення в обіг
аграрних розписок»
Зміни до Наказів Міністерства юстиції України «Про
затвердження порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами
України», «Про правила ведення нотаріального діловодства» та
Інструкції з організації примусового виконання рішень

20

ВИДИ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

21

ТОВАРНА

ФІНАНСОВА

Поставка продукції

Грошова виплата

ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА
Предмет зобов'язання – безумовна поставка с.г. продукції згідно
вказаних в розписці кількості та якості, чи згідно формули
перерахунку на випадок поставки продукції іншої якості
(4) Повернення погашеної розписки
АГРОВИРОБНИК

(2) Оформлення розписки у нотаріуса
(1)

Грошові кошти
Поставлений товар
Виконані роботи
Надані послуги

(3) Поставка с.г. продукції

22

КРЕДИТОР

ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА
Предмет зобов'язання – виплата грошових коштів згідно формули
розрахунку суми, прив'язаної до конкретного виду та кількості с.г.
продукції
(4) Повернення погашеної розписки
АГРОВИРОБНИК

(2) Оформлення розписки у нотаріуса
(1)

Грошові кошти
Поставлений товар
Виконані роботи
Надані послуги

(3) Виплата грошових коштів

23

КРЕДИТОР

ПРАВО ВИДАЧІ АГРАРНИХ РОЗПИСОК
Аграрні розписки можуть видаватися особами, які мають право

власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення
або право користування такою земельною ділянкою на законних
підставах

для

здійснення

продукції.

Мінімальний розмір земельної

ділянки погоджується сторонами
аграрної розписки.

24

виробництва

сільськогосподарської

КРЕДИТОР ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ
Кредитором за аграрною розпискою може бути:
• Постачальник с/г техніки;
• Постачальник ПММ;
• Постачальник насіннєвого матеріалу або засобів захисту рослин;
• Виконавець робіт, послуг;

• Банк, фінансова установа;
• Зернотрейдер;
• Інші учасники ринку.

25

ЗАСТАВА ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ
• Предметом

застави

за

аграрною

розпискою

є

майбутня

сільськогосподарська продукція
• Майбутня сільськогосподарська продукція не може перебувати у інших
заставах на день видачі розписки (окрім іншої аграрної розписки).
• На день збору, предметом застави стає відповідна кількість зібраної
сільськогосподарської продукції.
• Земля не є предметом застави за аграрною розпискою.

26

МОНІТОРИНГ ЗАСТАВИ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ
• Кредитор за аграрною розпискою має право самостійно або із
залученням третіх осіб здійснювати моніторинг предмету застави.

• Після

збору

сільськогосподарської

продукції

моніторинг

здійснюється шляхом спостереження за такою сільгосппродукцією з
можливістю доступу до місць її зберігання.

• Безпосереднє

втручання

або

перешкоджання

господарській

діяльності Агровиробника заборонено законодавством.
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ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ
• Предметом зобов’язань за товарними аграрними розписками може
бути поставка лише одного виду продукції з передбачених у
групах 01-14 розділів I та II Української класифікації товарів
зовнішньоекономічної діяльності.

• Істотною умовою аграрної розписки є забезпечення зобов’язань
Агровиробника за аграрною розпискою заставою його майбутньої
сільськогосподарської

продукції,

тому

рекомендовано

використовувати у якості застави таку саму продукцію. Розмір такої
застави повинен бути не меншим за розмір зобов’язання за
аграрною розпискою.

28

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ - 2
• Строк дії аграрної розписки визначається за домовленістю
сторін в залежності від циклу виробництва сільськогосподарської
продукції – предмету аграрної розписки.
• Обсяг мінімальної контрактної партії за аграрною розпискою

визначається за домовленістю сторін.
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НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
• Під

час

видачі

аграрна

розписка

підлягає

нотаріальному

посвідченню.
• Державне мито – 0,01% від вартості предмету застави, але не
менше 5 і не більше 50 неоподатковуваних мінімумів доходів

громадян
• Тексти товарних та фінансових аграрних розписок викладаються на
бланках нотаріальних документів.

• Аграрна розписка вважається виданою з дня її реєстрації в Реєстрі
аграрних розписок.
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НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 2
• Перевірка відсутності обтяження за відомостями, що
містяться в Державному реєстрі обтяжень рухомого

майна
• Внесення інформації до Державного реєстру
обтяжень рухомого майна
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ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА
ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА
15 травня 2014р.

м.Полтава

1. За цією аграрною розпискою боржник ТОВ
“ААА”, код ЄДРПОУ 00000000, що
знаходиться за адресою м.ХХХХ вул.УУУУ, буд.1, в особі директора Іванова Івана Івановича,
що діє на підставі Статуту, зобов’язується в строк до 20 липня 2015р. передати кредитору 100
тон зерна озимої твердої пшениці першого класу.
2. Місце виконання зобов ’язання — елеватор ТОВ “ВВВ”, що знаходиться за адресою
м.ХХХХ вул.УУУУ, буд.ZZZZ.
3. У разі недостатності у боржника зер на озимої твердої пшениці першого класу в
рахунок виконання зобов ’язань за цією аграрною розпискою передається зерно озимої
твердої пшениці іншої якості в обсязі, що розраховується згідно формули:
1 тона пшениці першого класу = 1,2 тони пшениці другого класу = 1,5 тон пшениці
3 класу = 2 тони пшениці 4класу = 2,2 тони пшениці 5 класу = 2,4 тони пшениці 6 класу.
4. Для визначення якості продукції застосовуються вимоги ДСТУ 3768:2010 Пшениця.
Технічні умови.
5. В забезпечення зобов ’язань за цією аграрною р озпискою боржник передає в заставу
майбутній врожай пшениці, що вирощується на земельних ділянках у межах ХХХХ району
ХХХХ області кадастровий номер 00000000000000:0000:0000, 00000000000000:0000:0000,
00000000000000:0000:0000, що належать боржнику на пра ві оренди на підставі договору
оренди б/н від 01 січня 2000р. та термін дії якого спливає 01 січня 2025р., а також на
земельній ділянці у межах ХХХХ району ХХХХ області площею 3017026,8 кв.м., що
належить боржнику на праві оренди на підставі договору орен ди б/н від 01 січня 1992р. та
термін дії якого спливає 01 січня 2019р.
6. Боржник зобов ’язується дотримуватися наступної агротехнології при вирощування
пшениці на земельних ділянках, вказаних в п.5 цієї аграрної розписки:
1-10 липня — збір врожаю попередника — озимий ячмінь;
1-10 серпня — подрібнення рослинних решток (подрібнювач 4,5м, ХТЗ 180к.с.)
20-30 серпня -оранка на глибину 25 см. (ПЛН-5-35, ХТЗ 180к.с.)
20-30 серпня — культивація на глибину 8-10см (2 КПС-4, ХТЗ 180к.с.)
10-20 вересня — внесення амоф осу 50кг/га з наступною передпосівною культивацією
на глибину 4-5см. (Amazone, 1000л., 18м., МТЗ 80 к.с., Європак, 6м, ХТЗ 180к.с.)
10-20 вересня — посів насінням Українка, Фаворитка 5,5 млн.шт./га, прортруєним
Кінто Дуо 2,5л/т + Штефмитоат 2л/т (СЗ-5,4, МТЗ 130к.с.)
10-20 вересня — коткування посіву (КЗК-6, МТЗ 80 к.с.)
20-10 лютого — внесення аміачної селітри 100кг/га (Amazone, 1000л., 18м., МТЗ 80
к.с.)
1-10 березня — ранньовесняне боронування (С-16, МТЗ 130 к.с.)
1-10 квітня — внесення КАС 50 кг/га + Сульфат магнію 20 кг/га + мікродобрива 2 кг/га
(ОП-2000, 2000л, 18м, МТЗ 130 к.с.)
20-30 квітня — внесення Гранстар 25г/га + ПАР Тренд 0,2л/га + Імпакт 25SC 0,5л/га +
Пріма 0,25л/га — витрата розчину 250л/га (ОП-2000, 2000л, 18м, МТЗ 130 к.с.)
20-30 травня — внесення Штефмитоат 0,8л/га + Штеф -альфа-цип 0,15л/га + Альто
Супер 0,5 л/га + КАС 20кг/га — витрата розчину 200л. (ОП-2000, 2000л, 18м, МТЗ 130 к.с.)
1-20 липня — збір врожаю пшениці, очікуваний врожай 4,5—7 т/га (John Deere, 7 м)
Зібрана продукція доставляється на зберігання на елеватор ТОВ “ВВВ”, що знаходиться
за адресою м.ХХХХ вул.УУУУ, буд.ZZZZ.
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Кредитор протягом всього строку дії цієї аграрної розписки вправі здійснювати
моніторинг дотримання боржником агротехнології вирощування продукції та вжива
передбачені законом заходи для недопущення погіршення предмету застави.

ти

7. Після збору врожаю в 2015 році предметом застави в забезпечення зобов ’язань за
цією аграрною розпискою стає все зерно пшениці боржника.
8.У випадку недостатності майна боржника для повного виконання зобов’язань за цією
аграрною розпискою в 2015 році, вважається переданим в заставу для забезпечення
зобов’язань за цією аграрною розпискою майбутній врожай інших сільськогосподарських
культур, які вирощуються або будуть вирощуватися в майбутньому на земельних ділянках,
зазначених в п. 5 цієї аграрної розписки, а також вся сільськогосподарська продукція
боржника до повного виконання зобов’язань за цією аграрною розпискою.
9. Кредитором за цією аграрною розпискою є ТОВ “БББ”, код ЄДРПОУ 00000000, що
знаходиться за адресою м.ХХХХ вул.УУУУ, буд. 1, від імені якого цю аграрну розписку
підписує директор Петров Петро Петрович, що діє на підставі Статуту.
10. Кредитор та боржник за взаємною згодою оцінюють цю аграрну розписку в
100000грн.00коп., виходячи з чого для бухгалтерського та податкового обліку вартість зерна
пшениці, що буде передаватися на її виконання, становитиме (без ПДВ):
1 тона пшениці першого класу = 1000грн.
1 тона пшениці другого класу = 833грн.33коп.
1 тона пшениці 3 класу = 666грн.67коп.
1 тона пшениці 4класу = 500грн.00коп.
1 тона пшениці 5 класу = 454грн.55коп.
1 тона пшениці 6 класу = 416грн.67коп.
11. Інших додаткових зобов ’язань за цією аграрною розпискою (додаткова застава,
страхування, тощо) не погоджено.
БОРЖНИК

КРЕДИТОР

Посвідчувальний напис нотаріуса
РОЗДІЛ ДЛЯ АВАЛЮВАННЯ ТА ІНДОСАМЕНТІВ

ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ ТОВАРНОЇ АГРАРНОЇ
РОЗПИСКИ
1

Назва «Товарна аграрна розписка»

2

Строк поставки с.г. продукції

3

Реквізити кредитора та умови передачі прав по розписці

4

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

5

Умови та місце поставки

6

Опис предмету застави

7

Дата та місце видачі

8

Реквізити, підпис та печатка боржника

Документ, який не містить даних по обов'язковим реквізитам не є
Аграрною розпискою
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ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА
ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА
15 травня 2014р.

м.Полтава

1. За цією аграрною розпискою боржник ТОВ “ААА”, код ЄДРПОУ 00000000, що
знаходиться за адресою м.ХХХХ вул.УУУУ, буд.1, в особі директора Іванова Івана Івановича,
що діє на підставі Статуту, зобов ’язується в строк до 20 липня 2015р. сплатити Кредитору
суму коштів, що визначається за формулою:
S=КxPxC, де
S – сума коштів в українських гривнях, що підлягає сплаті,
К — кількість сільськогосподарської продукції, з якою пов'язується визначення суми
платежу — 100 тон кукурудзи;
P — ціна ф'ючерсу на поставку однієї тони кукурудзи зі строком виконання на жовтень
2014 року за даними товарної біржи MATIF станом на момент закінчення торгів 01 вересня
2014 року, євро/тона
C — обмінний курс євро до української г ривні за офіційним курсом НБУ станом на
закінчення банківського дня
01
вересня
2014р., євро/гривня
2. Порядок та місце сплати коштів: кошти підлягають сплаті шляхом їх перерахування
на поточний рахунок Кредитора 0000000000000000000260 в ПАТ АБ Банк, МФО 000000.
3. В забезпечення зобов ’язань за цією аграрною розпискою боржник передає в заставу
майбутній врожай пшениці, що вирощується на земельних ділянках у межах ХХХХ району
ХХХХ області кадастровий номер 00000000000000:0000:0000, 00000000000000:0000:000 0,
00000000000000:0000:0000, що належать боржнику на праві оренди на підставі договору
оренди б/н від 01 січня 2000р. та термін дії якого спливає 01 січня 2025р., а також на
земельній ділянці у межах ХХХХ району ХХХХ області площею 3017026,8 кв.м., що
належить боржнику на праві оренди на підставі договору оренди б/н від 01 січня 1992р. та
термін дії якого спливає 01 січня 2019р.
4. Боржник зобов ’язується дотримуватися наступної агротехнології при вирощування
пшениці на земельних ділянках, вказаних в п.5 цієї аграрної розписки:
1-10 липня — збір врожаю попередника — озимий ячмінь;
1-10 серпня — подрібнення рослинних решток (подрібнювач 4,5м, ХТЗ 180к.с.)
20-30 серпня -оранка на глибину 25 см. (ПЛН-5-35, ХТЗ 180к.с.)
20-30 серпня — культивація на глибину 8-10см (2 КПС-4, ХТЗ 180к.с.)
10-20 вересня — внесення амофосу 50кг/га з наступною передпосівною культивацією
на глибину 4-5см. (Amazone, 1000л., 18м., МТЗ 80 к.с., Європак, 6м, ХТЗ 180к.с.)
10-20 вересня — посів насінням Українка, Фаворитка 5,5 млн.шт./га,
прортруєним
Кінто Дуо 2,5л/т + Штефмитоат 2л/т (СЗ-5,4, МТЗ 130к.с.)
10-20 вересня — коткування посіву (КЗК-6, МТЗ 80 к.с.)
20-10 лютого — внесення аміачної селітри 100кг/га (Amazone, 1000л., 18м., МТЗ 80
к.с.)
1-10 березня — ранньовесняне боронування (С-16, МТЗ 130 к.с.)
1-10 квітня — внесення КАС 50 кг/га + Сульфат магнію 20 кг/га + мікродобрива 2 кг/га
(ОП-2000, 2000л, 18м, МТЗ 130 к.с.)
20-30 квітня — внесення Гранстар 25г/га + ПАР Тренд 0,2л/га + Імпакт 25SC 0,5л/га +
Пріма 0,25л/га — витрата розчину 250л/га (ОП-2000, 2000л, 18м, МТЗ 130 к.с.)
20-30 травня — внесення Штефмитоат 0,8л/га + Штеф -альфа-цип 0,15л/га + Альто
Супер 0,5 л/га + КАС 20кг/га — витрата розчину 200л. (ОП-2000, 2000л, 18м, МТЗ 130 к.с.)
1-20 липня — збір врожаю пшениці, очікуваний врожай 4,5—7 т/га (John Deere, 7 м)
Зібрана продукція доставляється на зберігання на елеватор ТОВ “ВВВ”, що знаходиться
за адресою м.ХХХХ вул.УУУУ, буд.ZZZZ.
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5. Кредитор протягом всього строку дії цієї аграрної розписки вправі здійснювати
моніторинг дотрим ання боржником агротехнології вирощування продукції та вживати
передбачені законом заходи для недопущення погіршення предмету застави.
6. Після збору врожаю в 2015 році предметом застави в забезпечення зобов
’язань за
цією аграрною розпискою стає все зерно пшениці боржника.
7.У випадку недостатності майна боржника для повного виконання зобов ’язань за цією
аграрною розпискою в 2015 році, вважається переданим в заставу для забезпечення
зобов’язань за цією аграрною розпискою майбутній врожай інших сільськогосп
одарських
культур, які вирощуються або будуть вирощуватися в майбутньому на земельних ділянках,
зазначених в п. 5 цієї аграрної розписки, а також вся сільськогосподарська продукція
боржника до повного виконання зобов’язань за цією аграрною розпискою.
8. Кредитором за цією аграрною розпискою є ТОВ “БББ”, код ЄДРПОУ 00000000, що
знаходиться за адресою м.ХХХХ вул.УУУУ, буд. 1, від імені якого цю аграрну розписку
підписує директор Петров Петро Петрович, що діє на підставі Статуту.
9. Кредитор та боржник за вза
100000грн.00коп.

ємною згодою оцінюють цю аграрну розписку в

10. Інших додаткових зобов ’язань за цією аграрною розпискою (додаткова застава,
страхування, обмеження на подальшу передачу, тощо) не погоджено.
БОРЖНИК

КРЕДИТОР

Посвідчувальний напис нотаріуса
РОЗДІЛ ДЛЯ АВАЛЮВАННЯ ТА ІНДОСАМЕНТІВ

ОБОВ'ЯЗКОВІ РЕКВІЗИТИ ФІНАНСОВОЇ АГРАРНОЇ
РОЗПИСКИ
1

Назва «Фінансова аграрна розписка»

2

Строк виплати грошових коштів

3

Реквізити кредитора та умови передачі прав по розписці

4

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

5

Умови та місце виплати

6

Опис предмету застави

7

Дата та місце видачі

8

Реквізити, підпис та печатка боржника

Документ, який не містить даних по обов'язковим реквізитам не є
Аграрною розпискою
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
1) Назва, що зазначається в заголовку документа:

• ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА; або
• ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА

2) Строк поставки сільськогосподарської продукції або сплати коштів:
• дата виконання визначається календарною датою
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 2
3) реквізити кредитора:

• повне ім’я (найменування юридичної особи), ЕДРПОУ, РНОКПП
або серія та номер паспорта, поштова адреса;
• ПІБ та посада особи, що підписує, відмінна від Агровиробника (в
т. ч. представник юридичної особи), адреса електронної пошти (за
наявності);
• умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою
-

однозначно

виражена

воля

сторін

щодо

можливості

відступлення кредитором прав за аграрною розпискою та
умов і порядку такого відступлення у разі його можливості.
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 3
(ДЛЯ ТОВАРНОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ)
4) Безумовне зобов’язання здійснити поставку
сільськогосподарської продукції визначення:
• типу і виду, що визначається у групах 01-14 розділів I та
II Української класифікації товарів зовнішньоекономічної

діяльності згідно із Законом України “Про Митний тариф
України”;
• визначення її кількості (в т. ч. одиниці виміру); та
• якості (в т. ч. нормативно-технічні вимоги до
встановлення якості продукції (ГОСТ, ДСТУ, тощо)).
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 4
(ДЛЯ ТОВАРНОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ)
4) Безумовне зобов’язання здійснити поставку
сільськогосподарської продукції визначення (практичні
приклади згідно відомостей з Реєстру аграрних
розписок):

• Аграрна розписка № 1: 1206 00 99 00 Насiння соняшнику
інше, в кількості 32.00 тонн
• Аграрна розписка № 3: 1005 90 00 00 Кукурудза: інша

кукурудза, 3 клас в кількості 1000.00 тонн
• Аграрна розписка № 11: 1005 90 00 00 Кукурудза: інша
кукурудза 3-го класу в кількості 5000.00 тонн
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 5
(ДЛЯ ТОВАРНОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ)
4) Безумовне зобов’язання здійснити поставку
сільськогосподарської продукції визначення:
• Формула перерахунку кількості сільськогосподарської
продукції у разі поставки сільськогосподарської продукції

іншої якості;
• Договірної вартості продукції, що поставляється за
аграрною

розпискою

оподаткування).
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(обов'язково

для

цілей

ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 6
(ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ)
4) Безумовне зобов’язання сплатити грошові кошти, визначення:

• формули

розрахунку

розміру

грошового

зобов’язання

боржника;
• кількості та родових ознак сільськогосподарської продукції (тип

і вид, що визначається у групах 01-14 розділів I та II
Української

класифікації

товарів

зовнішньоекономічної

діяльності згідно із Законом України «Про Митний тариф
України»), що є невід’ємною частиною такої формули;
• договірної вартості аграрної розписки (обов'язково для цілей
оподаткування).
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 7
(ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ)
4)

Безумовне зобов’язання сплатити грошові кошти (практичний
приклад згідно відомостей з Реєстру аграрних розписок):
• Аграрна розписка № 5: 2615139.10 грн (S = Q x P, де S - сума
грошових коштів, що підлягає сплаті Боржником за Розпискою
у встановлений Розпискою строк; Q - 805 мішків насіння
кукурудзи, кожен з яких містить 80 000 насінин («Мішок»),
простий гібрид, 1005 10 15 00, ДК31, ДСТУ 2240-93,
поставленого відповідно до Договору купівлі – продажу № UA

29-2015 MONUA від 04 лютого 2015 року, укладеного між
Кредитором та Боржником («Договір»). P - ціна 1 Мішка,
простий гібрид, ДК31, ДСТУ 2240-93, визначена відповідно до
умов Договору)
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 8
4) Безумовне зобов’язання сплатити грошові кошти або
здійснити поставку сільськогосподарської продукції:
• Зазначені в попередніх трьох слайдах формули розрахунку
розміру грошового зобов’язання, та визначення вартості і

кількості сільськогосподарської
продукції до поставки, дозволяють
сільськогосподарським

товаровиробникам
зменшити валютні та цінові
ризики.
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 9
4) Безумовне зобов’язання сплатити грошові кошти або
здійснити поставку сільськогосподарської продукції – приклади
зменшення валютного та/або цінового ризиків:
Валютний ризик: а) прив'язка формули визначення зобов'язання до

гривні; або б) зазначення коефіцієнту розподілу валютного ризику між
кредитором і Агровиробником
Ціновий ризик: а) фіксація ціни продукції на момент видачі аграрної

розписки; або б) прив'язка до біржового котирування/закупівельної
ціни певної компанії сільськогосподарської продукції; в) визначення
більш пізнього строку розрахунку за фінансовою аграрною розпискою
(щоб дати можливість продати врожай по дорожчій ціні)
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 10
5) Для товарної аграрної розписки:
• умови та місце поставки сільськогосподарської продукції згідно
правил ІНКОТЕРМС з посиланням на погоджену сторонами
редакцію правил, що підлягають застосуванню. У випадку якщо
місць поставки два і більше, детально зазначаються всі місця і
умови поставки;
5а) Для фінансової аграрної розписки:
• умови та місце сплати грошових коштів, зокрема, реквізити
банківського рахунку кредитора, на який перераховуватимуться
кошти на виконання зобов’язання за такою фінансовою аграрною
розпискою, умови акредитиву, тощо.
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 11
6) опис предмета застави, у тому числі:

• інформація щодо кількості заставленого рухомого майна (вся
продукція з земельної ділянки або частина продукції з земельної
ділянки, якщо частина – кількість в одиницях виміру);
• додаткова застава (якщо є);
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 12
6) опис предмета застави, у тому числі (продовження):
• правовстановлюючі документи на земельну ділянку, на якій
вирощується
заставлена
майбутня
сільськогосподарська
продукція;
• кадастровий номер (або кілька у випадку передачі продукції з
кількох ділянок);
• місце розташування.

Мета – детально визначити
предмет застави,
майбутню сільськогосподарську

продукцію, а не землю.
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 13
6) опис предмета застави (практичний приклад згідно відомостей з
Реєстру аграрних розписок):
• Аграрна розписка № 6: 1000 тонн кукурудзи 3-го класу
майбутнього врожаю 2015 року

• Аграрна розписка № 8: 1200 метричних тонн зерна кукурудзи 3
класу майбутнього врожаю 2015 року
• Аграрна розписка № 10: 1200 тонн кукурудзи 3 класу

майбутнього врожаю 2015 року
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ФОРМА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ - 14
7) дата та місце видачі аграрної розписки – її нотаріального
посвідчення;

8) ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової
картки платника податків (номер та серія паспорта ) та підпис - для
фізичних осіб:

• найменування, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ, підпис
уповноваженої особи та печатка - для юридичних осіб;
• у разі якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх
боржників.
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ДОДАТКОВІ УМОВИ ТА ПРИМІРНИКИ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
• Агровиробник та кредитор можуть домовитися про включення
до

тексту

аграрної

розписки

додаткових

умов,

що

не

суперечать положенням Закону.

• Аграрні розписки складаються лише у двох примірниках, один з
яких зберігається у нотаріуса, що здійснює її посвідчення та

реєстрацію, а другий примірник передається кредитору за аграрною
розпискою.
• За бажанням Агровиробника за аграрною розпискою йому може

бути надана засвідчена копія виданої ним аграрної розписки.
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ОФОРМЛЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
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РЕЄСТР АГРАРНИХ РОЗПИСОК
• Аграрна розписка вважається виданою з
дня її реєстрації в Реєстрі аграрних розписок;
• Адміністратором Реєстру є державне підприємство
«Аграрні реєстри» (http://agroregisters.com.ua/);
• Адміністратор гарантує доступ до інформації про видані аграрні
розписки, які на момент звернення залишаються невиконаними;
• Реєстратор має право надавати інформацію про видані аграрні
розписки та історію їх обігу лише за згодою Агровиробника або
кредитора.
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ПЕРЕДАННЯ ПРАВ КРЕДИТОРА ЗА АГРАРНОЮ
РОЗПИСКОЮ
• Передання прав кредитора за аграрною розпискою здійснюється
шляхом передавального надпису «Відступлено» із зазначенням
нового кредитора. Надпис скріплюється підписом та печаткою

попереднього кредитора;
• Передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному
посвідченню;

• Передання прав за аграрною розпискою, не посвідчене нотаріально,
не спричиняє перехід прав кредитора.
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ВИКОНАННЯ ТОВАРНОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
• Товарні аграрні розписки виконуються
поставкою вказаної в аграрній розписці
сільськогосподарської

продукції

від

Агровиробника до кредитора.
• За згодою сторін виконання зобов'язань
за товарною аграрною розпискою можна

здійснити

передачею

складських

документів на сільськогосподарську
продукцію,

що

товарному складі.
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зберігається

на

ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
• Фінансові аграрні розписки виконуються
перерахуванням

Агровиробником

грошових коштів на вказаний кредитором
банківський рахунок.
• Фінансова

передбачає

аграрна

розписка

сплату

не

відсотків.

Розрахунок здійснюється відповідно до
формули

передбаченої

фінансовій аграрній розписці.

55

в

такій

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ КРЕДИТОРА
• Кредитор

за

аграрною

розпискою

зобов'язаний протягом трьох робочих
днів з дня її виконання зробити на ній
напис

«Виконано»,

скріпити

його

підписом та печаткою і повернути таку
аграрну розписку Агровиробнику.
• Виконана
передається

аграрна
особисто

розписка
кредитором

Агровиробнику, або направляється на
адресу Агровиробника цінним листом.

56

ЗАХИСТ ПРАВ АГРОВИРОБНИКА
Кредитор зобов'язаний повернути розписку після її виконання.
Штрафні санкції у випадку неповернення :

10
мінімальних
зарплат
(до 1 міс.)

100

300

мінімальних
зарплат
(більше
1 міс.)

мінімальних
зарплат
(більше
6 міс.)

Сплата штрафних санкцій Агровиробнику та відшкодування усіх
збитків Агровиробника, пов'язаних із неповерненням аграрної
розписки
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СТРАХУВАННЯ ЗАСТАВИ
• Предмет застави – майбутня сільськогосподарська продукція –
може бути застрахований кредитором або Агровиробником за
аграрною розпискою.
• Страхування добровільне.
• Законом передбачено право сторін домовитись про спільне
здійснення витрат на страхування, або віднесення 100% цих витрат
на затрати кредитора чи Агровиробника.
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ОСНОВНІ РИЗИКИ, ЯКІ Є ПРИЧИНОЮ ВТРАТИ ВРОЖАЮ
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

17%

10%
58%
15%
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Хвороби

Шкідники

Бур'яни

Погодні умови

СТАБІЛІЗАЦІЯ ДОХОДІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО
ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ СТРАХУВАННЯ
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ПЕРЕВАГИ АГРОСТРАХУВАННЯ
• Стабілізація доходів підприємства у часі

• Забезпечення повернення кредитних коштів
• Забезпечення

виконання

договірних

(постачання сировини, продукції)
• Стабілізація виробництва та рівня цін
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зобов’язань

ЯК ВИБРАТИ СТРАХОВУ КОМПАНІЮ
• Поцікавтеся

ліцензією,

за

якою

працює

компанія
• Ознайомтеся з Правилами страхування.
Правила

страхування

розробляються

страховою компанією для кожного виду
страхування

окремо

та

підлягають

реєстрації в Національній комісії, що

здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг
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страхова

ЯК ВИБРАТИ СТРАХОВУ КОМПАНІЮ – 2
• Місце страхової компанії в незалежних рейтингах страхових
компаній України
• Сума

зібраних

страхових

платежів.

Обсяг

та

рівень

на

ринку

страхових виплат

• Тривалість
страхування,

діяльності

страхової

особливо

компанії

досвід

страхування

сільськогосподарської продукції
• Кількість та сума здійснених страховою компанією виплат
страхового відшкодування (за останні 3-5 років)
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ЯК ВИБРАТИ СТРАХОВУ КОМПАНІЮ – 3
• Де страхова компанія перестраховує свої ризики?

• Краще, щоб обрана страхова компанія передавала свої
ризики

добре

відомій

міжнародній

страховій

компанії

(міжнародному перестраховику)

• Досвід та кваліфікація експертів, що проводитимуть огляд
посівів
• Позитивною характеристикою є наявність угоди про співпрацю
з незалежними експертами
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НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГУ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРУ
СТРАХУВАННЯ:

Предмет
страхування

Витрати на вирощування культури – на перезимівлю.
Вартість майбутньої сільськогосподарської продукції – на
весь період вирощування.

Період
страхування

Озимі культури - перезимівля або весь період вирощування
до збору врожаю.
Ярі культури - весняно-літній до збору врожаю.

Перелік
ризиків

Відповідно культури та періоду страхування.
Необхідно перевіряти критерії настання ризиків (температура,
вологість, сила вітру тощо).

Обмеження

Умови форс-мажору.
Умови відмови у виплаті відшкодування.
Умови припинення та розірвання договору.
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НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГУ ПРИ УКЛАДАННІ ДОГОВОРУ
СТРАХУВАННЯ (2):
Основні
строки

Умови та дата вступу договору в силу.
Дата закінчення договору.
Умови та строки оплати премії
Строки проведення огляду посівів.
Строки повідомлення про настання страхового випадку.
Строки складання страхового акту.

Фінансові
умови

Страхова сума.
Страховий тариф та страхова премія (платіж).
Франшиза або покриття.
Страхова виплата (відшкодування)

Метод оцінки
врожайності

Тільки при страхуванні майбутнього врожаю. Два методи:
- метод оцінки біологічної врожайності культури;
- метод механічного збирання врожаю.
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ПЕРЕВАГИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
ОБІГУ АГРАРНИХ РОЗПИСОК
ПОСТАЧАЛЬНИКИ
РЕСУРСІВ

ПОКУПЦІ
С.Г. ПРОДУКЦІЇ

• Ефективний
• Гарантія оплати
за поставлені
ресурси
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інструмент
закупки
майбутньої
сільськогосподарської
продукції

БАНКІВСЬКІ
УСТАНОВИ

• Більш надійний
механізм
застави
майбутньої
сільськогосподарської
продукції

ПЕРЕВАГИ ТА НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ УЧАСНИКІВ
ОБІГУ АГРАРНИХ РОЗПИСОК
ДЛЯ АГРОВИРОБНИКА:
• Спрощений доступ до
фінансових та матеріальнотоварних ресурсів (в тому числі
с/г техніки)

• Можливість управління
валютними та ціновими
ризиками

• Можливість збільшення обсягу
заставного капіталу
• Можливість виходу на нових

покупців та постачальників
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ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
Вексель
Виконання у позасудовому порядку
Безумовні зобов'язання Агровиробника
Можливість виконання зобов'язань частинами (за
формулою)
Можливість отримання товару в якості виплати
Можливість управління валютними та ціновими
ризиками
Зобов'язання, забезпечення та їх реєстрація в
одному документі
Можливість отримання банківської гарантії (аваль)
Централізований державний реєстр
Наявність кредитної історії
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Аграрна
розписка

Форвардний
контракт

ВЛАСТИВОСТІ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

Безумовне
зобов'язання

Інструмент
кредитування

Спрощена процедура
стягнення
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АГРАРНА
РОЗПИСКА

Належне
оформлення
застави
(не земля)
Прив'язка до
конкретної
земельної
ділянки

Зобов'язання,
забезпечення та їх
реєстрація в
одному документі

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ ВЛАДИ
Міністерство аграрної політики і продовольства України

Міністерство юстиції України
Обласна державна адміністрація
Департамент агропромислового розвитку
Головне управління юстиції в області
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ПАРТНЕРИ ПРОЕКТУ «АГРАРНІ РОЗПИСКИ»
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ПИТАННЯ ТА ОБГОВОРЕННЯ
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НАШІ КОНТАКТИ:
Координатори по пілотним областям:
Черкаська область - Ігор Дудка
моб.: 068 709 90 39
095 875 49 00
Вінницька область - Роман Колібаба
моб.: 067 942 74 12
Харківська область – Тетяна Бривко
моб: 050 482 84 82
067 623 30 04

Адреса Проекту
«Аграрні розписки в Україні»
м. Київ, 01010
Дніпровський узвіз, 1
3-й поверх
тел. 044 490 64 00
факс. 044 490 64 20

