
В партнерстві з:

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

ЗА АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ



ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

Етапи процедури

Поради кредиторам

1

2



ПРОЦЕДУРА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

вчинення 

виконавчого 

написунотаріус

відкриття 

виконавчого 

провадженнявиконавець

передача 

застави 

кредитору

2
3
4 виконавець

5

реалізація 

предмета 

застави

передача 

застави 

кредитору

повернення документа після

повного виконання

в день 
звернення 

1 день

7 днів

7 днів
+ ≈45 днів 
(I етап) 

Ф
А
Р

Т
А
Р

надсилання письмової вимоги 

боржнику (з описом вкладення) 

і збереження поштової квитанції1 після дати 
виконання

кредитор боржник

Дієвість процедури доведена на практиці 

кредитор

4

кредитор

виконавець

виконавець нотаріус

кредитор

кредитор



ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ

Аграрні розписки Вексель Договір застави

Можливість

позасудового стягнення
+ + +

Швидкість одержання 

виконавчого напису
Негайно 10 днів 30 днів

Підтвердження 

виконання угоди 

кредитором

- - +

Право оскарження - + +

Предмет примусового 

стягнення
Предмет застави Всі активи Предмет застави

Виконавче 

провадження

ТАР: передача 

предмета застави, 

ФАР: реалізація 

врожаю в заставі

Стягнення коштів 

+ 

реалізація майна

Реалізація 

предмета застави 

(врожаю)

Найбільш оперативна і прозора процедура захисту прав кредиторів в агробізнесі



Оригінал аграрної розписки, без відмітки про її виконання

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ

Засвідчена кредитором копія письмової вимоги про усунення 

порушення виконання зобов’язання за аграрною розпискою

Оригінал поштової квитанції з описом вкладення 

(підтвердження надсилання вимоги боржнику)

Заява, документи на посвідчення особи та її повноважень (паспорт, 

ідентифікаційний код, довіреність)

Можна звернутись до будь-якого нотаріуса, який підключений до Реєстру розписок



ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ

Відкриття провадження за місцезнаходженням боржника або його майна

Аграрна розписка із виконавчим написом 

Квитанція про сплату авансового внеску (опціонально, 

рекомендовано)

Заява стягувача, у якій зазначаються відомості, що ідентифікують 

боржника чи можуть сприяти примусовому виконанню рішення

Документи на посвідчення особи та її повноважень 

(паспорт, ідентифікаційний код, довіреність)



ВИБІР ВИКОНАВЦЯ

Державні виконавці (ДВС) Приватні виконавці

Територіальна 

юрисдикція

Відкриття провадження і виконавчі дії в 

межах області / міста / району

(за необхідності передача справ між 

органами державної виконавчої служби)

Відкриття провадження 

лише в межах області, 

подальші виконавчі дії 

можливі по всій території 

України

Майнова 

юрисдикція

< 10 млн. грн. районні відділи ДВС

10 млн. - 20 млн. грн. обласні управління

> 20 млн. ВПВР Департаменту ДВС 

Мін’юсту

< 20 млн. грн. 

перший рік роботи

Без обмежень 

з другого року роботи

Кредитори самостійно обирають систему примусового виконання рішень



ДАТА 
ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ
НАПИС

ВИКОНАВЧЕ 
ПРОВАДЖЕННЯ

1 рік 
з наступного дня 

після дати виконання, 
зазначеної 

в аграрній розписці

1 рік 
з наступного дня 
після вчинення 

виконавчого напису 

ТЕРМІН КРЕДИТОРА НА ЗВЕРНЕННЯ

При неповному стягненні можливе повторне звернення до виконавця протягом року



СУТНІСТЬ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

передача предмета 

застави кредитору

Основне зобов'язання поставки

+ 

можливий перерахунок кількості 

продукції залежно від її якості 

ТОВАРНА 

АГРАРНА 

РОЗПИСКА

стягнення коштів за рахунок 

реалізації предмета застави

Сума основного зобов'язання

+ 

можливо включити суму 

неустойки (штрафні санкції, пеня)

ФІНАНСОВА 

АГРАРНА

РОЗПИСКА

Різний характер стягнення для товарних і фінансових аграрних розписок



ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про аграрні 

розписки

Стаття 7 

“Застава 

майбутнього 

врожаю”

У РАЗІ НЕДОСТАТНОСТІ ЗІБРАНОГО ВРОЖАЮ

… для повного погашення за рахунок такої 

сільськогосподарської продукції зобов’язань 

боржника за аграрною розпискою 

предметом застави 

за аграрною розпискою стає 

майбутній врожай будь-якої іншої 

сільськогосподарської продукції,
що вирощується або буде вирощуватися 

боржником за аграрною розпискою на земельній 

ділянці, на якій до цього вирощувалася 

сільськогосподарська продукція, майбутній врожай 

якої був предметом застави за аграрною 

розпискою, до повного виконання зобов’язань 

боржника за аграрною розпискою, 

якщо інше не встановлено 

за домовленістю сторін аграрної розписки

Збереження застави на наступний сезон до повного виконання аграрної розписки



ТОВАРНА АГРАРНА РОЗПИСКА – НАСТУПНИЙ СЕЗОН

1ий рік 2ий рік 

На ділянці посіяна 
така сама культура

На ділянці посіяна 
інша культура, 
ця – на іншому полі

Агровиробник 
не вирощує цю 
культуру взагалі

Наступний 
сезон

А)

Б)

В)

Товарну аграрну розписку можна виконати лише поставкою відповідного виду продукції



ФІНАНСОВА АГРАРНА РОЗПИСКА – НАСТУПНИЙ СЕЗОН

1ий рік 2ий рік 

На ділянці посіяна 
така сама культура

На ділянці посіяна 
інша культура, 
ця – на іншому полі

Агровиробник 
не вирощує цю 
культуру взагалі

або

А)

Б)

В)

Фінансову аграрну розписку можна виконати за рахунок реалізації будь-якої культури



ПРАКТИКА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

• 2 товарні і 5 фінансових аграрних розписок

• Різні нотаріуси

• Різні області України

• Три випадки успішного арешту предмета застави 

(в тому числі зерна на складі і майбутнього врожаю в полі)

• Державні та приватні виконавці

Зростання популярності інструмента завдяки отриманому успішному досвіду

ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ

7

• Всі справи з позитивним рішенням на користь кредитора, в т.ч.

• 2 справи, коли кредитор звернувся до суду оминаючи право на 

позасудове стягнення 

• 2 справи, коли кредитор звернувся до суду після виявлення 

факту відсутності предмета застави

СУДОВІ РОЗГЛЯДИ

4



ФАКТОРИ УСПІШНОГО ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

1. Оцінка кредитного ризику

2. Текст аграрної розписки

3. Моніторинг застави

4. Виконавчий напис

5. Взаємодія з виконавцем



ПОРАДИ КРЕДИТОРАМ

Будьте практичними, рішучими та оцінюйте свої ризики в динаміці

Будьте готовими: розумійте процес і майте план дій на 

випадок примусового виконання

• Хто за що відповідає

• Хто приймає рішення про початок примусового 

виконання

• До якого виконавця чи юридичної компанії звертатися

• Скільки готові заплатити і у який спосіб

Попередньо домовтесь з нотаріусом про умови вчинення 

виконавчого напису. Узгодьте його форму і завчасно 

погодьте з виконавцем

Надайте виконавцю максимум інформації

Співвідношення грошей та ризиків: Оцінюйте витрати та 

вигоди впродовж всього процесу. Визначте, який 

результат повернення боргу буде для вас задовільним 



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

