
У партнерстві з:

нотаріус

виконавець

2

3

4

НАДСИЛАННЯ ПИСЬМОВОЇ ВИМОГИ БОРЖНИКУ

1 Після дати виконання, 
зазначеної в розписцікредитор боржник

З описом вкладення, збережіть 
поштову квитанцію

ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ

Протягом 1 року з 
наступного дня після 
дати виконання 
розписки (отримання 
в день звернення)

Непотрібно чекати на доставку 
вимоги боржнику
Звертайтеся до будь-якого 
нотаріуса-реєстратора Реєстру 
аграрних розписок

кредитор

кредитор

ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Протягом 1 року з 
наступного дня після 
вчинення виконавчого 
напису (відкриття 
провадження 
протягом 1 дня)

Приватний або державний 
виконавець за місцем 
реєстрації/місцезнаходженням 
боржника або його майна
Надайте виконавцю максимум 
інформації про (ймовірне) 
знаходження предмета застави

виконавець кредитор

ПЕРЕДАЧА ЗАСТАВИ У ВЛАСНІСТЬ

Протягом 7 днів

ЗАКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ5 Після повного виконання: виконавець поверне документ нотаріусу. 
Зверніться до нотаріуса для повернення розписки боржнику (для уникнення 
штрафних санкцій за несвоєчасне повернення після отримання виконання)

Після неповного виконання: виконавець поверне документ кредитору. У вас буде 
право на повторне звернення до виконавця протягом 1 року

Документи: аграрна розписка, копія 
письмової вимоги, що була надіслана 
боржнику, поштова квитанція, 
заява, паспорт і довіреність

Документи: аграрна розписка з 
виконавчим написом, заява, паспорт,
довіреність, квитанція про сплату 
авансового внеску (опціонально)

Відшкодування можливих 
витрат у судовому порядку

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ
ТОВАРНИХ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

процедура і поради кредиторам



ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ
ФІНАНСОВИХ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

У партнерстві з:

нотаріус

виконавець

2

3

4

НАДСИЛАННЯ ПИСЬМОВОЇ ВИМОГИ БОРЖНИКУ

1 Після дати виконання, 
зазначеної в розписцікредитор боржник

З описом вкладення, збережіть 
поштову квитанцію

ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ

Протягом 1 року з 
наступного дня після 
дати виконання 
розписки (отримання 
в день звернення)

Непотрібно чекати на доставку 
вимоги боржнику
Будь-який нотаріус-реєстратор 
Реєстру аграрних розписок
Можливість стягнення в одному 
виконавчому провадженні і 
штрафних санкцій за розпискою

кредитор

кредитор

ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Протягом 1 року з 
наступного дня після 
вчинення виконавчого 
напису (відкриття 
провадження 
протягом 1 дня)

Приватний або державний 
виконавець за місцем 
реєстрації/місцезнаходженням 
боржника або його майна
Надайте виконавцю максимум 
інформації про (ймовірне) 
знаходження предмета застави

виконавець кредитор

ПЕРЕДАЧА ЗАСТАВИ НА ЗБЕРІГАННЯ

Протягом 7 днів

ЗАКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ6 Після повного виконання: виконавець поверне документ нотаріусу. 
Зверніться до нотаріуса для повернення розписки боржнику (для уникнення 
штрафних санкцій за несвоєчасне повернення після отримання виконання)

Після неповного виконання: виконавець поверне документ кредитору. У вас буде 
право на повторне звернення до виконавця протягом 1 року

Документи: аграрна розписка, копія 
письмової вимоги, що була надіслана 
боржнику, поштова квитанція, 
заява, паспорт і довіреність

Документи: аграрна розписка з 
виконавчим написом, заява, паспорт,  
довіреність, квитанція про сплату 
авансового внеску (опціонально)

Відшкодування витрат в рамках 
провадження (якщо оплата 
через рахунок виконавця)

5
виконавець кредитор

РЕАЛІЗАЦІЯ ЗАСТАВИ

1ий етап публічних 
торгів ≈ 45 днів, за 
потреби

Не обов'язковий етап e разі 
досягнення домовленості з 
боржником щодо ціни

процедура і поради кредиторам


