
ADAMA 
Аграрні розписки

За матеріалами Проекту IFC «Аграрні розписки в Україні»
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Чому Аграрні розписки?

Як це працює в ADAMA?

Комерційні умови
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Чому Аграрні розписки?

Швидкість 
оформлення –
до 7 робочих 

днів

Застава –
майбутній 
урожай

Гнучка
форма

Прозорість –
відкритий 
реєстр 

невиконаних 
розписок

Необхідність
нотаріального 
засвідчення

Можливість 
передачі 
третім 

кредиторам 
(індосамент)

Позитивний 
досвід 

позасудового 
примусового 
виконання
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Які Аграрні розписки використовує ADAMA?

ФІНАНСОВА 
АГРАРНА РОЗПИСКА
Безумовне зобов’язання

сплатити 
СУМУ КОШТІВ 

ЗГІДНО З ФОРМУЛОЮ,
що враховує кількість 

продукції

ТОВАРНА 
АГРАРНА РОЗПИСКА
Безумовне зобов’язання

поставити 
ФІКСОВАНИЙ ОБCЯГ

ПРОДУКЦІЇ ОДНОГО ВИДУ

+ формула для 
перерахунку кількості продукції 

залежно 
від її якості

Курс валюти

Доларовий 
еквівалент 
заборгованості за 
продукти ADAMA

Що містить
формула:

3% знижки 
вбудовано у 
формулу 
розрахунку



6 6

Предмет застави: правила оформлення
Збір урожаю

Кадастрові номери

Правовстановлюючі документи
Місцерозташування

ВІДПОВІДНА КІЛЬКІСТЬ
сільськогосподарської 

продукції
МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ 
з конкретних ділянок

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

зазначеного в Аграрній розписці

Кожна Аграрна 

розписка 
на окремий вид 

агропродукції
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Моделі роботи ADAMA з Аграрними розписками
Тип 

розрахунку Тип операції Тип Аграрної 
розписки Передумова оформлення Первісний 

кредитор
Індо-
самент

Відванта-
ження с.-г. 
продукції

Надання 
авансу 
(АГРОПАКЕТ АВАНС) ТАР як гарантія 

відвантаження 
с.-г. продукції

АГРОПАКЕТ АВАНС

ADAMA

Відвантаження ЗЗР 
(пряма поставка)

Форвардні програми / 
Договори СПОТ

ФАР як гарантія 
виконання 
договору ЗЗР

Пряме товарне 
кредитування

Оплата 
коштами Відвантаження ЗЗР 

через дистриб’ютора

ФАР як оплата 
(індосамент)

Товарне кредитування від 
дистриб’ютора, вивільнення 
кредитного ліміту в ADAMA

Дистриб’ю-
тор
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«ЯК ГАРАНТІЯ»

«На виконання» vs «в забезпечення»

• Аграрна розписка як розрахунок (заміна 
боргу за основним договором на борг за 
розпискою)

• Аграрна розписка обліковується на 
балансі Боржника та Кредитора(-ів) 

• Боржник розраховується з Кредитором 
напряму, як погашення Фінансової АР

• Аграрна розписка може бути передана 
третім особам (за умови зазначення цього 
пункту в розписці)

• Товарна Аграрна розписка як 
забезпечення виконання договору 
поставки с.-г. продукції – гарантія
відвантаження с.-г. продукції

• Фінансова Аграрна розписка як 
забезпечення виконання – гарантія
розрахунку – для договорів поставки ЗЗР

• Аграрна розписка обліковується на 
позабалансових рахунках Боржника та 
Кредитора(-ів), тому не підлягає 
індосаменту

• Може бути «активована» при невиконанні 
зобов’язань за основним договором (ЗЗР)

«ЯК ФОРМА ОПЛАТИ»

ЯК ВЕКСЕЛЬ
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Індосамент

Положення договору поставки (Дистриб’ютор – Агровиробник)

Положення у тексті АР

«Ця Аграрна розписка надається Боржником на 
виконання ним зобов’язання за договором 
№_ від «_» ___року.»

«Виконання зобов’язань з оплати вартості поставленого 
за цим договором товару здійснюватиметься Покупцем 
у формі виконання фінансової аграрної розписки, що
буде видана Покупцем Постачальнику на підставі цього 
договору»
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Індосамент: ключові умови

Аграрна розписка
не може бути забезпеченням
іншого договору

повинна обліковуватись на 
балансі

розрахунок як погашення 
Фінансової АР, а не закриття 
заборгованості за договором ЗЗР

1

2

3



Як це працює в ADAMA?
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Передумови оформлення АР: кредитний комітет

Оцінка клієнта (фермера)1

Перевірка земельних ділянок2

Оцінка застави3

Комерційна та операційна оцінка4
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Перевірка земельних ділянок з FEODAL

Звіт щодо технічної відповідності 
наданих ділянок для оформлення АР:

1

зареєстровано в ДРРП;
зареєстровано в ДЗК;
не зареєстровано.

Географічне розташування 
земельних ділянок та їхня кучність у 
відсотковому значенні.

Таблиця-додаток для оформлення
Аграрної розписки.

2

3



Комерційні умови
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Договір поставки ЗЗР Фермер – Дистриб’ютор, специфікація,
видаткова
Договір поставки ЗЗР Дистриб’ютор – ADAMA, специфікація, 
видаткова

Фінансова АР як розрахунок. Етап І. Оформлення

1–2. Відвантаження продуктів ADAMA.

3. Підготовка ФАР згідно з шаблоном ADAMA/погодження з

Дистриб’ютором/нотаріусом. 

4. Оформлення ФАР і закриття заборгованості з Дистриб’ютором.

5.     Індосамент ФАР і закриття заборгованості з ADAMA.

5

Господар

ADAMA

Дистриб’ютор

2

3

1

4

Вартість ФАР ≤ Сума заборгованості за основним договором
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Фінансова АР як розрахунок. Етап ІІ. Погашення

6. Погашення ФАР згідно з погодженими 
строками. Пряма оплата на ADAMA.

7. Вилучення обтяження за ФАР з ДРОРМу. 
8. Повернення ФАР Фермеру з позначкою 

«Виконано».
9. Вилучення ФАР з реєстру АР.

Господар

ADAMA

Нотаріус
6

9

7

8

3% + 1%
За всіма розписками, що були відступлені Дистриб’ютором на користь ADAMA, 

передбачається знижка у розмірі 1% від вартості Фінансової АР для Дистриб’ютора 
(коригування ВН) та у розмірі 3% для Господаря (включена до розрахунку при погашенні ФАР)


