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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

3956 МІЛЬЯРД

ДОЛАРІВ1

ПРИВАТНІ 

НОТАРІУСИ316КОМПАНІЙ

КРЕДИТОРІВ150+

40 ВИДІВ ПРОДУКЦІЇ 

В ЗАСТАВІ

В тому числі, в 2020 році аграрії уклали 1400 розписок, вартістю > 270 млн. $
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ВИКОНАВЧИЙ 

НАПИС

ДОСВІД 

РИНКУ

ЗАГАЛЬНА 

ІНФОРМАЦІЯ

ПРОГРАМА ВЕБІНАРУ

4

04

ВИКОНАВЧЕ 

ПРОВАДЖЕННЯ



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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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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Оригінал аграрної розписки, без відмітки про її 

виконання

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВИКОНАВЧОГО НАПИСУ

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

11



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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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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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

14



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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МОЖЛИВОСТІ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ РОЗПИСОК

Позасудова процедура забезпечує стягувачу швидке виконання за рахунок застави

Виконавчий напис Рішення суду

Можливість звернення
З наступного дня після дати 

виконання

В будь-який час з моменту 

порушення прав

Позовна давність 1 рік
Основна вимога: 3 роки

Штрафні санкції: 1 рік

Пред'явлення до виконання 1 рік 3 роки

За рахунок чого Предмет застави Все майно боржника

З кого стягнути Боржник
Боржник /

Поручителі

Кому майно 

після арешту
Кредитору

Будь-кому 

на розсуд виконавця

Варіанти для товарної 

аграрної розписки

Лише 

стягнення продукції 

Стягнення продукції / 

або стягнення збитків /

або продукції + збитків

16



СТРОКИ В ПОЗАСУДОВІЙ ПРОЦЕДУРІ

ДАТА 
ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ
НАПИС

ВИКОНАВЧЕ 
ПРОВАДЖЕННЯ

1 рік 
з наступного дня 

після дати виконання, 
зазначеної

в аграрній розписці

1 рік 
з наступного дня 

після дати
вчинення

ПЕРЕДАЧА 
ЗАСТАВИ

7 днів
з моменту 
відкриття

виконавчого
провадження

ПУБЛІЧНІ 
ТОРГИ
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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)
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НАКЛАДЕННЯ АРЕШТУ НА ЗАСТАВНЕ МАЙНО

Фінансова аграрна розписка: завжди

Товарна агарна розписка: за необхідності

ПОСТАНОВА 

ПРО АРЕШТ 

під час відкриття 

виконавчого 

провадження

ПОСТАНОВА 

ПРО ОПИС І 

АРЕШТ 

під час виявлення 

заставного майна

1

2

КРЕДИТОР

ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ 

ПРИЙНЯТИ

1. Заборона розпоряджатися заставним майном

2. Вилучення заставного майна

3. Передача кредитору

ДІЇ 
ВИКОНАВЦЯ 

Можна відкласти виконавчі дії 
на строк до 10 робочих днів

За відмови або після спливу 
строку: повернення 
виконавчого документу

Передача предмета застави лише стягувачу чи уповноваженій ним особі
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ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ТОВАРНОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

Виконавчий 

напис нотаріуса

Вилучення 

застави

Передача 

застави 

кредитору

Зобов’язання 

виконані 

повністю?

Судовий 

розгляд справи

Предмет 

застави 

знайдено?

Розшук 

предмета 

застави

Розшук дав 

результат?

Виконавче 

провадження 

закінчується

Виконавець відкриває 

виконавче провадження

так

такні

ні

так

ні

Відшкодування витрат через суд
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Виконавчий 

напис нотаріуса

Вилучення 

застави

Оцінка і 

реалізація 

застави

Передача 

коштів 

кредитору

Зобов’язання 

виконані 

повністю?

Судовий 

розгляд справи

Виконавче 

провадження 

закінчується

Виконавець відкриває 

виконавче провадження 

і накладає арешт на предмет застави

Предмет 

застави 

знайдено?

Розшук 

предмета 

застави

Розшук дав 

результат?

так

так

так

ПРОЦЕДУРА ДЛЯ ФІНАНСОВОЇ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ

ні

ні ні

Відшкодування витрат в рамках виконавчого провадження
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ЗАЛУЧЕННЯ ЕКСПЕРТНОЇ УСТАНОВИ

ПОСТАНОВА 

ПРО 

ЗАЛУЧЕННЯ 

ЕКСПЕРТНОЇ 

УСТАНОВИ

2

Коли сторони не дійшли згоди щодо 

визначення якості агропродукції

ПОСТАНОВА 

ПРО

ВІДКЛАДЕННЯ

ВИКОНАВЧИХ 

ДІЙ 

1

А. Визначена в тексті аграрної розписки

Б. Виконавець за заявою сторони або з 

власної ініціативи призначає експерта

в загальному порядку

ВИБІР УСТАНОВИ

Послуги експертної установи 

оплачуються за рахунок

сплаченого авансового платежу
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1. Залучення суб'єкта оціночної діяльності

ЗАЛУЧЕННЯ ОЦІНЮВАЧА

Фінансові аграрні розписки

2. Повідомляє результати оцінки

ДІЇ 
ВИКОНАВЦЯ 

строк проведення оцінки 15 днів

може бути продовжений до 30 днів
ЗВІТ ПРО 

ОЦІНКУ МАЙНА

дійсний 6 місяців

Послуги оцінювача 

оплачуються за рахунок

сплаченого авансового платежу
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1. Фактичний вихід за місцем знаходження майна

РОЗШУК ЗАСТАВНОГО МАЙНА

У разі відсутності предмету застави

ДІЇ 
ВИКОНАВЦЯ 

2. Подання запитів до компетентних державних органів

3. Перевірка фінансово-бухгалтерської документації

4. Отримання пояснень від осіб, що можуть мати 

відомості про місцезнаходження розшукуваного майна
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1. Встановлення місцезнаходження майна і його володільця

ВИЛУЧЕННЯ У ТРЕТІХ ОСІБ

Якщо перейшло право власності

ДІЇ 
ВИКОНАВЦЯ 

Стягувач захищає свої інтереси в судовому порядку

Якщо право власності не перейшло

2. Складання акту опису і арешту майна

3. Передача вилученого майна стягувачу
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Документи для банку:

1. Копія фінансової агарної розписки

2. Витяг з реєстру аграрних розписок

3. Договір, на виконання якого видана фінансова аграрна 

розписка

4. Підтвердження виконання кредитором своїх зобов'язань 

за договором, за яким була йому видана аграрна 

розпису (повне або часткове). Наприклад - ДОВІДКА 

БАНКУ про зарахування коштів або  МИТНА 

ДЕКЛАРАЦІЯ на імпорт товару в Україну

✓ Відсутній річний ліміт 

✓ Відсутня максимальна

% ставка

Постанови НБУ чітко врегульовали процедуру купівлі і переказу іноземної валюти

Рахунок 

нерезидента

за кордоном

ПЛАТІЖ СТЯГУВАЧУ НЕРЕЗИДЕНТУ

ПОДАТОК НА РЕПАТРІАЦІЮ 15% 

від суми нарахованих процентів за користування 

позикою чи менша ставка згідно міжнародних конвенцій

Примусове виконання «міжнародних» фінансових аграрних розписок
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РАХУНКИ ВИКОНАВЦІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ

Органи державної виконавчої служби мають рахунки в 

іноземній валюті в державних банках для зарахування 

коштів виконавчого провадження, обліку депозитних сум і 

зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати 

стягувачам

Приватний виконавець для здійснення діяльності 

зобов’язаний відкрити в державному банку:

1. Рахунок для обліку депозитних сум і зарахування 

стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам 

(у національній та іноземній валюті)

2. Рахунок для зарахування коштів виконавчого 

провадження (як то авансовий збір, авансовий внесок, 

витрати виконавчого провадження)

3. Рахунок для зарахування винагороди
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ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК ПРИВАТНОГО ВИКОНАВЦЯ

Документи для відкриття рахунку приватного виконавця:

• Заява про відкриття поточного рахунку

• Копія посвідчення про право на здійснення

діяльності приватного виконавця

• Копія документа, що підтверджує взяття приватного

виконавця на облік у податковому органі

Операції на рахунку тільки в безготівковій формі

Не допускаються видача та переказ стягнутих виконавцем

сум стягувачам без зарахування на Депозитний рахунок

При цьому, щодо Депозитного рахунку заводиться книга

обліку депозитних сум, яка ведеться в автоматизованій

системі виконавчого провадження
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ЗАКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ

• Відсутність застави
• Неповне виконання 
• Відмова кредитора 

прийняти заставу

ВИКОНАВЧИЙ ДОКУМЕНТ 

повертається
КРЕДИТОРУ

• Повне виконання

повертається
НОТАРІУСУ
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СТРОКИ ПРИ НЕПОВНОМУ СТЯГНЕННІ

ДАТА 
ВИКОНАННЯ

ВИКОНАВЧИЙ
НАПИС

ВИКОНАВЧЕ 
ПРОВАДЖЕННЯ

1 рік 1 рік +1 рік

виконавець кредитор

ВИКОНАВЧЕ 
ПРОВАДЖЕННЯ
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ПРАКТИКА ПОЗАСУДОВОГО ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ

• Загальна вартість аграрних розписок 8 млн. дол. США

• 8 товарних аграрних розписок

• 39 фінансових аграрних розписок

• Вчинені приватними нотаріусами з різних областей

• Мотиваційний фактор погашення заборгованості

(без відкриття виконавчого провадження)

• Пред'явлено державним та приватним виконавцям

• Близько 40% випадків успішного арешту предмета застави

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

7 ПОВНІСТЮ ВИКОНАНИХ АГРАРНИХ РОЗПИСОК

• Загальна вартість аграрних розписок 2 млн. дол. США

• 2 товарні аграрні розписки на компанії-постачальники

• 5 фінансові аграрні розписки на 4 компанії-дистриб'ютори

Успішний практичний досвід сприяє зростанню популярності інструмента

ВИКОНАВЧИХ НАПИСІВ
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24 судових справ 
в яких є посилання на видані аграрні розписки однією стороною справи іншій

в т.ч.

НАЯВНІ СУДОВІ СПРАВИ

Cтадія розгляду

Кількість справ

всього аграрна розписка 

- предмет спору

Рішення по суті спору прийнято судом першої інстанції 13 7

Розглядаються судами першої інстанції 7 5

Позовні заяви повернуто 2

Рішення по суті переглянуті судом апеляційної інстанції 2

Рішення по суті в переглянуті судом касаційної інстанції 0

12 судових справ 
в яких аграрні розписки є об'єктом спірних правовідносин



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


