Артем ТАРАНЕНКО

Голова правління ГО «Всеукраїнське об’єднання
приватних виконавців «ФАКТ»

Примусове виконання зобов’язань
за аграрними розписками
як новий інструмент
захисту інтересів кредиторів
в агросекторі
fakt.org.ua
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Що таке аграрна розписка?
– це товаророзпорядчий документ, який фіксує безумовне
зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою,
здійснити поставку сільськогосподарської продукції або
сплатити грошові кошти на визначених у ньому умовах.
У 2019 році аграрії в Україні уклали більше 1100 таких
розписок вартістю близько $ 280 мільйонів.
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Ключові переваги
аграрних розписок на ринку
Варіативність
форми

Нотаріальне
посвідчення

Індосамент

Реєстрація у
публічному
реєстрі

Можливість
позасудового
виконання
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Види аграрних розписок
Товарна

Фінансова

Зобов’язання поставити фіксований
обсяг продукції одного виду
Можна зазначити формулу
перерахунку продукції залежно від її
якості

Зобов’язання сплатити суму коштів
відповідно до формули, яка
враховує кількість продукції
Варіанти формули розрахунку:
1) Фіксація суми станом на дату
укладання
2) Розрахунок суми у майбутньому
(залежно від ціни і курса валюти)
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Позасудове примусове виконання

Стягнення
на підставі
виконавчого
напису
нотаріуса

● Може бути розпочате у перший день після дати виконання
зобов’язання
● Документи для вчинення виконавчого напису чітко
визначені
● Аграрна розписка без відмітки про виконання вже
підтверджує безспірність вимог кредитора
● Стягнення за рахунок предмета застави
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Термін для звернення
Дата
виконання

Вчинення
виконавчого напису
нотаріуса

1 рік

Виконавче
провадження

1 рік

з наступного дня після
дати виконання в
аграрній розписці

з наступного дня після
дати вчинення
виконавчого напису
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Процедура примусового виконання
1

Надсилання письмової вимоги боржнику
(з описом вкладення) і збереження
поштової квитанції
Вчинення виконавчого напису нотаріусу
після дати виконання

2

4

в день звернення

3

Передача застави кредитору:
• За товарною аграрною розпискою: лише
передача застави

Відкриття виконавчого провадження
протягом однієї доби

протягом 7 днів

• За фінансовою аграрною розпискою:
передача застави кредитору
протягом 7 днів

і реалізація предмета застави

5

Повернення документа після повного
виконання
Завершення виконавчого провадження
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приблизно 45 днів для 1 етапу

Документи
для отримання
виконавчого напису:

для відкриття
виконавчого провадження:

1

Оригінал аграрної розписки без відмітки
про її виконання

2

Засвідчена кредитором копія письмової
вимоги про усунення порушення виконання
зобов’язання за аграрною розпискою

3

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

4

Заява, документи на посвідчення особи
та її повноважень (паспорт,
ідентифікаційний код, довіреність)
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Аграрна розписка і виконавчий напис
нотаріуса

2

Заява стягувача з відомостями про
боржника та інформацією, що може
сприяти примусовому виконанню рішення

3

Документи для посвідчення особи та її
повноважень (паспорт, ідентифікаційний
код, довіреність)
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Чому аграрна розписка
ефективніша за інші інструменти?
Аграрна розписка

Вексель

Договір застави

Чи можливе позасудове
стягнення?

Так

Так

Так

Як швидко одержується
виконавчий напис?

Негайно

10 днів

30 днів

Не потрібне

Не потрібне

Потрібне

Немає

Є

Є

Який предмет примусового
стягнення?

Предмет застави

Всі активи

Предмет застави

Як відбувається виконавче
провадження?

У товарній АР: передача
предмета застави
У фінансовій АР: реалізація
заставленого врожаю

Стягнення коштів і реалізація
майна

Реалізація предмета застави
(врожаю)

Чи потрібне підтвердження
виконання угоди
кредитором?
Чи є право оскарження?
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Як обрати виконавця
Державна виконавча служба
• Відкриває провадження і веде виконавчі
дії в межах області, міста, або району
• За необхідності передає справи між
різними органами ДВС
• Складна і тривала бюрократична
процедура

• Періодично відсутній зв’язок з
відповідальною за хід виконавчого
провадження особою

Приватний виконавець
• Провадження відкриває в межах
виконавчого округу, який відповідає області
або м. Києву
• Подальші виконавчі дії веде по всій
території країни
• Не виконує документи на суму, більшу за 20
млн. грн у перший рік роботи, з другого року
роботи виконує документи без обмежень
• Постійний зв’язок з конкретним
професіоналом
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02094, м. Київ, вул. Юрія Поправки, 6, офіс 21
+380 98 399 0 399
+380 44 379 32 13
info@fakt.org.ua
fakt.org.ua
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