
In partnership with:

ВЧИНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ 

НА ПІДСТАВІ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ 

АГРАРНИХ РОЗПИСОК



IFC, підрозділом Групи Світового банку, у

партнерстві з Швейцарською Конфедерацією.

Мета Проекту полягає у покращенні доступу до  фінансування 

для малих та середніх аграрних  підприємств завдяки 

впровадженню в Україні  механізму аграрних розписок як 

фінансового  інструменту.

Партнери Проекту – це державні установи  (Міністерство 

аграрної політики і продовольства  України, Міністерство юстиції 

України); приватний сектор (банки, постачальники виробничих 

ресурсів,  трейдери) та міжнародні організації.

У партнерстві з

ПРОЕКТ АГРАРНІ РОЗПИСКИ В УКРАЇНІ
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АГРАРНИХ

РОЗПИСОК

УСПІХ АГРАРНИХ РОЗПИСОК В УКРАЇНІ

2093 МІЛЬЙОНІВ

ДОЛАРІВ575

ПРИВАТНІ 

НОТАРІУСИ270КОМПАНІЙ

КРЕДИТОРІВ130+

35 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 

В ЗАСТАВІ

В тому числі, в 2019 році аграрії уклали 1242 розписки, вартістю > 318 млн. $
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01 0302

ВИКОНАВЧИЙ 

НАПИС

ДОСВІД 

РИНКУ

ЗАГАЛЬНА 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ
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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»

ЗАКОНОДАВЧА БАЗА

Чітка і врегульована законодавча база операцій за аграрними розписками
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КОНЦЕПЦІЯ ІНСТРУМЕНТУ

Нотаріальне посвідчення

Публічний реєстр

Застава 

майбутнього 

врожаю

Безумовне 

зобов'язання

агровиробника 

поставити 

продукцію або 

сплатити кошти 

Гнучка форма

Позасудове виконання

Поєднання конкурентних переваг альтернативних інструментів на ринку

Індосамент
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ЗОБОВ'ЯЗАННЯ АГРОВИРОБНИКА

ТОВАРНА

АГРАРНА РОЗПИСКА

ФІНАНСОВА

АГРАРНА РОЗПИСКА
Поставити 

ФІКСОВАНИЙ ОБCЯГ 

ПРОДУКЦІЇ ОДНОГО ВИДУ

Можливо додатково зазначити 

формулу для перерахунку 

кількості продукції 

залежно від її якості

Сплатити 

СУМУ КОШТІВ 

ЗГІДНО З ФОРМУЛОЮ,

що враховує кількість продукції

Варіанти формули:

 фіксація суми на дату укладання

 розрахунок суми в майбутньому

(ціна, курс валюти)

Розписка містить зобов'язання лише агровиробника і є його одностороннім правочином
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ПРЕДМЕТ ЗАСТАВИ

ЗБІР УРОЖАЮ

ВІДПОВІДНА КІЛЬКІСТЬ
агропродукції

МАЙБУТНІЙ ВРОЖАЙ 
з конкретних ділянок

Кадастрові номери

Правовстановлюючі документи

Місцерозташування

Для кредитора діє презумпція, що продукція походить з ділянок, вказаних в розписці

За родовими ознаками
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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

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про аграрні 

розписки

Стаття 7 

“Застава 

майбутнього 

врожаю”
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Додаткова альтернатива до права на звернення до суду

ПОЗАСУДОВЕ ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ

Позасудова 

процедура стягнення 

на підставі

ВИКОНАВЧОГО 

НАПИСУ 

НОТАРІУСА

• Можливість розпочати в перший день після 

дати виконання зобов’язання

• Чітко визначені документи для вчинення 

виконавчого напису

• Аграрна розписка без відмітки про її 

виконання є достатнім підтвердженням 

безспірності вимог кредитора

• Стягнення за рахунок предмету застави
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Оригінал аграрної розписки, без відмітки про її 

виконання

ДОКУМЕНТИ ВІД КРЕДИТОРА

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

ПОСТАНОВА КМУ

Про затвердження 

переліку документів, 

за якими стягнення 

заборгованості 

провадиться у 

безспірному порядку 

на підставі 

виконавчих написів 

нотаріусів
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ТЕКСТ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ

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

Вчиняється на оригіналі розписки або на прикріпленому нотаріальному бланку

ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про нотаріат

Стаття 89

“Зміст 

виконавчого 

напису”

Повинен містити:
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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
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ПРОЦЕДУРА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

вчинення

виконавчого

написукредитор нотаріус

відкриття 

виконавчого 

провадженнявиконавець

передача 

застави 

кредитору

1
2
3
3

виконавець

виконавець

виконавець нотаріус4

реалізація 

предмету 

застави

передача 

застави 

кредитору

повернення

документу після

повного виконання

в день 
звернення 

1 день

7 днів

7 днів
+ ≈45 днів 
(I етап) 

Ф
А
Р

Т
А
Р

Дієвість процедури доведена на практиці 

кредитор

кредитор

кредитор
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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 предмету застави

Сума основного зобов'язання

+ 

можливо включити суму 

неустойки (штрафні санкції, пеня)

ФІНАНСОВА 

АГРАРНА

РОЗПИСКА

Різний характер стягнення для товарних і фінансових аграрних розписок

Міністерством юстиції України спільно з Проектом «Аграрні розписки в Україні» 

розроблено рекомендовані зразки виконавчих написів на аграрних розписках
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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
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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
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ПРАКТИКА ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

• 2 товарні і 16 фінансових аграрних розписок

• Різні нотаріуси, державні та приватні виконавці

• Шість випадків успішного арешту предмета застави 

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

Успішний практичний досвід сприяє зростання популярності інструмента

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

позасудове стягнення (позитивні рішення на користь кредитора)

• 2 справи, коли кредитор звернувся до суду після виявлення 

факту відсутності предмета застави

СУДОВІ РОЗГЛЯДИ
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Проект «Аграрні розписки в Україні»

м. Київ, 01010

Дніпровський узвіз, 1

3-й поверх

тел. 044 490 6400

факс. 044 490 6420

cropreceipts@ifc.org 
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НАШІ КОНТАКТИ


