ОСОБЛИВОСТІ РОБОТИ З
АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ:
ДІЇ НОТАРІУСА

In partnership with:

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА
Аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що фіксує
безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою,
здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити
грошові кошти на визначених у ньому умовах
Закон України «Про аграрні розписки»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Порядку ведення Реєстру аграрних розписок»
Накази Міністерства юстиції України «Про затвердження
порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України»,
«Про затвердження Правил ведення нотаріального
діловодства»
Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження
Інструкції про порядок обчислення та справляння
державного мита»
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ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ
АГРОВИРОБНИКА
БЕЗУМОВНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
ПОСТАВИТИ ПРОДУКЦІЮ
АБО СПЛАТИТИ КОШТИ

Виконання аграрних розписок в
черговості їх видачі
Погодження з кредитором реалізації
продукції в заставі (фінансові аграрні
розписки)
Після отримання оригіналу аграрної
розписки від кредитора з відміткою
про її виконання – право звернутись
до нотаріуса і зняти з реєстрів
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КРЕДИТОРА
ПРАВА
Моніторинг застави
Передати права, якщо це
дозволено її розписками
Позасудова процедура
примусового виконання
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Повернути оригінальний примірник
з відмітною про виконання
Штрафні санкції за порушення:
<1 місяця: 10 мін. з/п
1-6 місяців: 100 мін. з/п
> 6 місяців: 300 мін. з/п

ДІЇ З АГРАРНИМИ РОЗПИСКАМИ

01

02

ЗАГАЛЬНА
ІНФОРМАЦІЯ

04

ПОСВІДЧЕННЯ

ПЕРЕДАЧА ПРАВ
КРЕДИТОРА

06

05

ЗМІНИ І
ВИПРАВЛЕННЯ
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03

ВИКОНАВЧИЙ
НАПИС

ПРИПИНЕННЯ
АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

03

ПЕРЕДАЧА
ПРАВ
КРЕДИТОРА

5

ХТО ЗВЕРТАЄТЬСЯ

ПОПЕРЕДНІЙ
КРЕДИТОР

обов'язкова
присутність

НОВИЙ
КРЕДИТОР

АГРОВИРОБНИК

6

Погодив умови
передачі на етапі
видачі аграрної
розписки

І
Н
Д
О
С
А
М
Е
Н
Т

ЕТАПИ
НОТАРІУС
ПОСВІДЧУЄ
СТОРОНИ
ВЧИНЯЮТЬ
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ
НАПИС

1
ДОГОВІР
МІЖ ПЕРШИМ
І ДРУГИМ
КРЕДИТОРАМИ
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2
«
Відступлено
»

ВНОСИТЬ
В РЕЄСТР
АГРАРНИХ
РОЗПИСОК І
ДРОРМ
НАПИС

3

АКТ
ПРИЙМАННЯ
ПЕРЕДАЧІ
РОЗПИСКИ

4
x2

5
ПОВІДОМЛЕННЯ
БОРЖНИКУ
ВІД НОВОГО
КРЕДИТОРА

І
Н
Д
О
С
А
М
Е
Н
Т

ДОКУМЕНТИ

1. Оригінал аграрної розписки
2. Спільне звернення попереднього і нового
кредиторів
3. Установчі документи попереднього кредитора
4. Документи, що посвідчують особу та
повноважень предcтавників попереднього і
нового кредиторів (нотаріальна довіренність,
тощо)
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І
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ПЕРЕДАВАЛЬНЙИ НАПИС КРЕДИТОРА
Варіант А

«Відступлено без поруки [назва і код ЄДРПОУ
нового кредитора]
[Назва посади керівника, назва попереднього
кредитора, підпис, прізвище і ініціали, печатка, якщо її
використання передбачене]»
Варіант Б

Солідарна відповідальність
попереднього кредитора

«Відступлено [назва і код ЄДРПОУ нового
кредитора]
[Назва посади керівника, назва попереднього
кредитора, підпис, прізвище і ініціали, печатка,
якщо її використання передбачене]»
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І
Н
Д
О
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А
М
Е
Н
Т

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ НАПИС НОТАРІУСА
Затверджені форми

ФОРМА № 86
Передавальний напис на
аграрній розписці за участю
фізичної особи

ФОРМА № 87
Передавальний напис на
аграрній розписці за участю
юридичної особи
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І
Н
Д
О
С
А
М
Е
Н
Т

НАПИС НОТАРІУСА ПРО ВНЕСЕННЯ ЗАПИСУ В РЕЄСТР АР

"кредитор [назва] змінений на [назва]"
чи рівнозначний напис про внесення до Реєстру
аграрних розписок запису про зміну кредитора
[- імʼя нотаріуса
- адреса провадження нотаріальної діяльності
- дата внесення запису до Реєстру аграрних
розписок
- підпис і печатка нотаріуса]

Порядок ведення Реєстру аграрних розписок вимагає вказувати
порядковий номер реєстраційної дії в реєстрі. До внесення змін до
програм реєстру вказується «без присвоєння номеру»
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І
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04

ЗМІНА ВІДНОСИН
ЗА АГРАРНОЮ
РОЗПИСКОЮ

ПІДСТАВИ ПЕРЕДБАЧЕНІ ЗАКОНОМ ПРО АГРАРНІ РОЗПИСКИ
З
М
І
Н
И

ЗАМІНА ЗАСТАВИ
в разі загибелі посівів
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ПЕРЕНЕСЕННЯ ДАТИ ВИКОНАННЯ
на наступний маркетинговий рік

ЗМІНА ВІДНОСИН ЗА АГРАРНОЮ РОЗПИСКОЮ

1. Договір про порядок виконання зобов’язань за аграрною
розпискою
+ рекомендоване його нотаріальне посвідчення (добровільне)

2. Вносяться зміни в умови аграрної розписки шляхом
викладення розписки в новій редакції або визначення її
положень, що змінюються
3. На розписці робиться напис боржника і кредитора про
внесення змін (предмет застави)
"внесені зміни" [чи
4. Запис в Реєстрі аграрних розписок
рівнозначний напис]
[імʼя нотаріуса; адреса
5. Напис нотаріуса про внесення запису провадження нотаріальної
до Реєстру аграрних розписок
діяльності; дата внесення
запису до Реєстру, підпис і
6. Реєстрація змін в ДРОРМі
печатка нотаріуса]
14

З
М
І
Н
И

КУПІВЛЯ-ПРОДАЖ СТАРОЇ РОЗПИСКИ І ВИДАЧА НОВОЇ

1. Договір міни, за яким обмінюється стара розписка на нову
розписку, що буде видана, або
договір купівлі-продажу старої розписки від боржника
(індосамент назад на боржника)
+
дзеркальний договір, за яким боржником видається нова
розписка, із зарахуванням зустрічних однорідних вимог про їх
оплату
2. Передача прав кредитора за старою розпискою на боржника
+
припинення через співпадіння боржника та кредитора в одній
особі
3. Видача нової розписки
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З
М
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Н
И

ВИДИ ПОМИЛОК
П
О
М
И
Л
К
И
В ТЕКСТІ
АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ
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В РЕЄСТРІ
АГРАРНИХ РОЗПИСОК

► нотаріус, що посвідчував

► нотаріус, що реєстрував

► правила для нотаріальнопосвідчених документів

► функція «виправлення
помилок»

05

ВЧИНЕННЯ
ВИКОНАВЧОГО
НАПИСУ

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

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про аграрні
розписки
Стаття 7

“Застава
майбутнього
врожаю”

Збереження застави на наступний сезон до повного виконання аграрної розписки
18

ПОЗАСУДОВЕ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

• Можливість розпочати в перший день після
дати виконання зобов’язання
• Чітко визначені документи для вчинення
виконавчого напису

Позасудова
процедура стягнення
на підставі
ВИКОНАВЧОГО
НАПИСУ
НОТАРІУСА

• Аграрна розписка без відмітки про її
виконання є достатнім підтвердженням
безспірності вимог кредитора
• Стягнення за рахунок предмету застави

Додаткова альтернатива до права на звернення до суду
19

ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ
Аграрні розписки

Вексель

Договір застави

+

+

+

Негайно

10 днів

30 днів

-

-

+

Право оскарження

-

+

+

Предмет примусового
стягнення

Предмет застави

Всі активи

Предмет застави

Виконавче
провадження

ТАР: передача
предмету застави,
ФАР: реалізація
врожаю в заставі

Стягнення коштів
+
реалізація майна

Реалізація
предмета застави
(врожаю)

Можливість
позасудового стягнення
Швидкість одержання
виконавчого напису
Підтвердження
виконання угоди
кредитором

Найбільш оперативна і прозора процедура захисту прав кредиторів в агробізнесі
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ПРОЦЕДУРА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

1
2
3
3
4

кредитор

кредитор

Т
А
Р

Ф
А
Р

виконавець

нотаріус

виконавець

кредитор

кредитор

виконавець

виконавець

нотаріус

вчинення
виконавчого
напису

в день
звернення

відкриття
виконавчого
провадження

1 день

передача
застави
кредитору

7 днів

передача
застави
кредитору

повернення
документу після
повного виконання

Дієвість процедури доведена на практиці
21

реалізація
предмету
застави

7 днів
+ ≈45 днів
(I етап)

ПРАКТИКА ПОЗАСУДОВОГО СТЯГНЕННЯ

7

ВИКОНАВЧИХ
НАДПИСІВ
•

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 і приватні виконавці

Зростання популярності інструмента завдяки отриманому успішному досвіду
22

ДОКУМЕНТИ ВІД КРЕДИТОРА

Оригінал аграрної розписки, без відмітки про її
виконання

Засвідчена кредитором копія письмової вимоги про
усунення порушення виконання зобов’язання, що була
надіслана боржнику

Оригінал поштової квитанції з описом вкладення
(підтвердження надсилання вимоги боржнику)

Заява, документи на посвідчення особи та її
повноважень (паспорт, ідентифікаційний код,
довіреність)
Чітко визначені документи для вчинення виконавчого напису
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ПОСТАНОВА КМУ
Про затвердження
переліку документів,
за якими стягнення
заборгованості
провадиться у
безспірному порядку
на підставі
виконавчих написів
нотаріусів

ТЕРМІН КРЕДИТОРА НА ЗВЕРНЕННЯ

ДАТА
ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ
НАПИС

ВИКОНАВЧЕ
ПРОВАДЖЕННЯ

1 рік

1 рік

з наступного дня
після дати виконання,
зазначеної
в аграрній розписці

з наступного дня після
вчинення виконавчого
напису

При неповному стягненні можливе повторне звернення до виконавця протягом року
24

ТЕКСТ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ
Повинен містити:

1. Дата вчинення, посада і ПІБ нотаріуса
2. Найменування і адреса стягувача
3. Найменування і адреса боржника, номери рахунків (для юр.
осіб)
4. Строк, за який проводиться стягнення
5. Сума стягнення або предмети, що підлягають
витребуванню, проценти і пеня
6. Розмір плати, сума мита
7. Номер реєстрації
8. Дата набрання юридичної сили
9. Строк пред'явлення до виконання

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про нотаріат
Стаття 89
“Зміст
виконавчого
напису”

Вчиняється на оригіналі розписки або на прикріпленому нотаріальному бланку
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СУТНІСТЬ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ
Міністерством юстиції України спільно з Проектом «Аграрні розписки в Україні»
розроблено рекомендовані зразки виконавчих написів на аграрних розписках

ТОВАРНА
АГРАРНА
РОЗПИСКА

ФІНАНСОВА
АГРАРНА
РОЗПИСКА

передача предмета
застави кредитору

стягнення коштів за рахунок
реалізації предмету застави

Основне зобов'язання поставки
+
можливий перерахунок кількості
продукції залежно від її якості

Сума основного зобов'язання
+
можливо включити суму
неустойки (штрафні санкції, пеня)

Різний характер стягнення для товарних і фінансових аграрних розписок
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РЕЄСТР АГРАРНИХ РОЗПИСОК

1. Виберіть «Вчинення виконавчого напису»

2. ► Система виконає перехід у картку розписки на вкладку «Дані дії»
та зафіксує дію «Вчинення виконавчого напису»
3. Натисніть «Зберегти і завершити»

4. ► Дані будуть відображені у вкладці «виконання»
5. Натисніть «Зареєструвати»

Запис до Реєстру аграрних розписок вноситься одночасно з вчиненням напису
27

КОНТАКТИ
Державне підприємство «Аграрні реєстри»

01001, КИЇВ-1 (поштамт)
Хрещатик, 22
абонентська скринька № 85

admindp@agroregisters.com.ua
agroregisters.com.ua
@agroregisters

