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Про Групу Світового банку  
 
Група Світового банку є одним з найбільших у світі джерел фінансування та експертизи для 
країн, що розвиваються. До її складу входять п’ять тісно пов’язаних інституцій: Міжнародний 
банк реконструкції та розвитку (МБРР) та Міжнародна асоціація розвитку (МАР), які разом 
формують Світовий банк; Міжнародна фінансова корпорація (IFC); Багатостороннє агентство 
з гарантування інвестицій (БАГІ); та Міжнародний центр врегулювання інвестиційних спорів 
(МЦРІС). Кожна інституція відіграє чітку роль у місії боротьби з бідністю та покращенні рівня 
життя людей у світі, що розвивається. З додатковою інформацією можна ознайомитися за 
посиланням  www.worldbank.org, www.miga.org, та www.ifc.org. 
 

Про IFC 

 
IFC, член групи Світового Банку, є найбільшим глобальним інститутом розвитку, що фокусує 
свою роботу на роботі з приватним сектором на ринках країн, що розвиваються. 
Співпрацюючи більш ніж з 2000 компаній по всьому світу, ми використовуємо наш капітал, 
експертизу та вплив, щоб створювати можливості там, де вони найбільш необхідні. В 2015 
фінансовому році обсяг наших довгострокових інвестицій в країни, що розвиваються, досяг 
$18 млрд, підтримуючи важливу роль приватного сектору в подоланні бідності і забезпеченні 
загального добробуту. З додатковою інформацією можна ознайомитися за посиланням: 
www.ifc.org 

 

Проект «Аграрні Розписки В Україні» 

 
Проект «Аграрні розписки в Україні» впроваджується IFC, членом Групи Світового банку, у 
партнерстві зі Швейцарською Конфедерацією в Україні. Метою Проекту є покращити доступ 
до фінансових ресурсів для малих та середніх сільгосптоваровиробників шляхом запуску в 
Україні фінансового інструменту «аграрні розписки». Основні партнери Проекту: органи 
державної влади (Міністерство аграрної політики та продовольства України, Міністерство 
юстиції України); приватний сектор (постачальники матеріально-технічних ресурсів, банки, 
зернотрейдери), міжнародні організації. У результаті роботи Проекту малі та середні 
сільськогосподарські товаровиробники отримають ефективний інструмент, що сприятиме 
залученню додаткових фінансових ресурсів за рахунок прозорості відносин із кредитором та 
здешевлення процедури оформлення у порівнянні з іншими інструментами. 

З додатковою інформацією можна ознайомитися за посиланням: https://agroregisters.com.ua/  

 

 

 

 

Disclaimer 

 
Проект посібника висловлює особисту думку авторів і підготовлений для узагальнення 
практики використання аграрних розписок. Відсутня відповідальність для жодної з осіб за 
використання цього посібника для іншої цілі, ніж вказана вище. 

 

http://www.worldbank.org/
http://www.miga.org/
http://www.ifc.org/
http://www.ifc.org/
https://agroregisters.com.ua/
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Визначення термінів 

Аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, зміст якого відповідає вимогам Закону 
України «Про аграрні розписки», що фіксує безумовне зобов’язання, яке забезпечується 
заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на 
визначених у ньому умовах; 

Боржник - фізична або юридична особа, що здійснює аграрне виробництво та бажає видати 
аграрну розписку, щоб набути статус боржника за аграрною розпискою, або видала таку 
аграрну розписку. Під терміном “Боржник” також розуміється представник такої особи. 

ДРОРМ - Державний реєстр обтяжень рухомого майна - єдина комп'ютерна база даних про 
виникнення, зміну, припинення обтяжень, а також про звернення стягнення на предмет 
обтяження. 

ДРРП - Державний реєстр речових прав на нерухоме майно - єдина державна інформаційна 
система, що забезпечує обробку, збереження та надання відомостей про зареєстровані 
речові права на нерухоме майно та їхні обтяження, про об’єкти та суб’єктів таких прав. 

Кредитор - фізична або юридична особа, що надає Боржнику грошові кошти, послуги, 
здійснює постачання товарів або виконує роботи і бажає отримати аграрну розписку, щоб 
набути статусу кредитора за аграрною розпискою, або особа, яка набула права кредитора за 
аграрною розпискою від іншого кредитора. Під терміном “Кредитор” також розуміється 
представник такої особи.  

Нотаріус: приватний нотаріус, який має статус реєстратора Реєстру аграрних розписок і 
Державного реєстру обтяжень рухомого майна. 

Нотаріус-нереєстратор: приватний нотаріус, який не є реєстратором Реєстру аграрних 
розписок або ДРОРМу та може вчиняти окремі нотаріальні дії чи надавати технічні послуги 
щодо вчинення реєстраційних дій у відповідних реєстрах, пов’язаних з використанням 
аграрних розписок. 

Реєстр аграрних розписок - єдина інформаційна система, що містить відомості про 
обов’язкові реквізити виданих та погашених аграрних розписок. 

Сторони за аграрною розпискою – боржник та кредитор разом 

Індикатори розмірів грошових сум1: 

Неоподаткований мінімум доходів громадян 17 грн 

Прожитковий мінімум для працездатних осіб  1 921 грн 

Мінімальна заробітна плата 4 173 грн 

                                                
1 Станом на січень 2019 року 
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Розділ I 
Видача аграрної розписки 

1.1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 

 

Оцінка кредитних ризиків 

Перелік документів боржника, необхідних кредитору для оцінки кредитних ризиків боржника, 
визначається кредитором і може змінюватися в кожному окремому випадку.  

Застава 

• Майбутня сільськогосподарська продукція з визначених земельних ділянок 
 

o До збору врожаю: продукція, яка вирощується на визначених ділянках 
o Після збору врожаю: визначена кількість продукції (наприклад: Х тонн кукурудзи) 

 

• Види продукції 
 

o Продукція, визначена у групах 1-14 (розділах I та II) УКТЗЕД, (див. Додаток 1) 
o Розписки видаються окремо на кожен вид продукції (одна розписка = одна 

культура)  
 

• Оцінка вартості застави 
 

o Вартість застави має бути рівною або більшою ніж зобов’язання  
o Методи оцінки вартості застави: за згодою сторін, на основі очікуваної урожайності 

і площі земельних ділянок або інших показників продуктивності агровиробника 
 

• Земельні ділянки 
 

o Землі сільськогосподарського призначення, види цільового використання яких 
передбачені секцією А Класифікації видів цільового призначення земель (див. 
перелік допустимих видів цільового призначення земель у Додатку 2). 

o Належним чином оформлені права боржника на земельні ділянки, майбутній 
врожай сільськогосподарської продукції з яких передається в заставу для 
забезпечення виконання зобов’язань за аграрною розпискою, мають юридично 
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дозволяти боржнику самостійно використовувати такі ділянки для виробництва 
аграрної продукції: 
 

- право власності 
- право постійного користування (зустрічається у фермерських господарств 

і державних підприємств) 
- право оренди (суборенди) 
- емфітевзис (користування землею для аграрного виробництва з правом 

продажу такого права) 
- суперфіцій (для здійснення виробництва продукції тваринництва у 

будівлях, споруджених на таких ділянках) 

Компенсація  

• Компенсація боржнику за видану аграрну розписку у вигляді належного виконання 
кредитором підписаного з боржником договору, на підставі якого видається аграрна 
розписка, може бути надана кредитором як до, так і після видачі аграрної розписки. 
Без обов’язку кредитора надати компенсацію боржнику аграрна розписка може бути 
визнана недійсною (такою, що не надає прав кредитору). 

Нотаріуc 

• Вибір нотаріуса 
o Нотаріус може бути обраний за згодою кредитора та боржника з переліку, 

розміщеного на сайті ДП “Аграрні реєстри”, незалежно від місця здійснення ним 
нотаріальної діяльності, реєстрації боржника чи кредитора або місцезнаходження 
земельних ділянок.  

 
o Нотаріальне посвідчення видачі аграрної розписки може здійснити і нотаріус-

нереєстратор, який зобов’язаний надіслати посвідчену розписку нотаріусу, що є 
реєстратором Реєстру аграрних розписок, для внесення запису до Реєстру 
аграрних розписок. Детально процедура описана в Розділі 1.3.1. «Нотаріальне 
посвідчення аграрної розписки». 

Практичні поради для полегшення процедури реєстрації  

• Файл з таблицею земельних ділянок згідно з шаблоном 
Надання нотаріусу попередньо підготовленого файлу зі складеною таблицею, що містить 
відомості про земельні ділянки, майбутній врожай з яких буде передаватися в 
забезпечення виконання зобов’язань за аграрною розпискою. Файл має бути складений у 
у форматі .csv згідно з шаблоном, затвердженим ДП “Аграрні реєстри”. Шаблон форми 
розміщено на сайті ДП “Аграрні реєстри”.  
Зразок:  

 

• Реєстрація прав на землю ДРРП 

http://www.agroregisters.com.ua/index.php/aboutregistry/registry.html
https://new.agroregisters.com.ua/dashboard/templates
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Факт реєстрації в ДРРП права боржника на землю значно полегшує роботу нотаріуса і 
кредитора з оформлення розписки. 
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1.2. ПОГОДЖЕННЯ ТЕКСТУ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ ТА 

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ  

Аграрні розписки використовуються для посилення взаємної довіри між учасниками відносин, 
у яких кредитор надає Боржнику грошові кошти, послуги, постачає товари або виконує 
роботи. Такі відносини виникають на підставі договорів, що, відповідно до законодавства, 
можуть укладатися в певних випадках в усній, але в більшості випадків — у письмовій формі, 
у формі єдиного документа або обміну листами.  

Для застосування аграрних розписок у відносинах, які склалися раніше і не передбачали 
використання цього інструменту, укладаються договори у такій самій формі, як і договори, на 
підставі яких виникли первинні відносини між кредитором і боржником. 

Оскільки найпоширенішою формою врегулювання відносин є укладення сторонами 
письмового договору, в подальшому ми розглядаємо саме застосування аграрних розписок у 
відносинах, врегульованих лише такими договорами. 

 

1.2.1. Договір 

Боржник та кредитор укладають договір, в якому фіксують: 

 обов’язок боржника видати погоджену аграрну розписку, та  
 компенсацію, яку кредитор надає (зобов’язується надати) за таку аграрну розписку 
 умови такої аграрної розписки (ключові вимоги або проект всього тексту розписки). 

Можливі договори 

• Договір купівлі-продажу, за яким оплата буде проводитися на умовах фінансової 
аграрної розписки 

• Договір кредиту, за яким повернення коштів відбудеться на умовах фінансової 
аграрної розписки 

• Форвардний контракт з поставки аграрної продукції, що буде поставлена на 
виконання товарної аграрної розписки 

• Договір міни товару на сільськогосподарську продукцію (бартеру), що буде 
поставлена на виконання товарної аграрної розписки 

• Будь який інший відплатний договір за умови включення до його тексту відповідних 
умов його гармонізації з аграрною розпискою 

Зверніть увагу. Аграрна розписка, видана за договором, в рамках якого кредитор не 
зобов’язується сплатити боржнику кошти, поставити товари, виконати роботи чи надати 
послуги (наприклад, по договору поруки, доручення, тощо), може бути визнана в судовому 
порядку недійсною (такою, що не надає кредитору прав). 

Можливі бізнес моделі використання аграрних розписок 

1. Аграрна розписка видана на виконання зобов’язань за договором 

• Сума зобов’язань за аграрною розпискою дорівнює або менша за зобов’язання за 
договором 

• Аграрна розписка обліковується як актив на балансі учасників відносин 

• Порядок виконання зобов’язань боржника: 



 

 10  
 

 

2. Аграрна розписка видана на забезпечення виконання зобов’язань за договором 

• Сума зобов’язань за аграрною розпискою може бути як меншою, так і більшою 
(зазвичай більша) за зобов’язання за договором 

• Аграрна розписка обліковується на позабалансовому рахунку учасників відносин як 
забезпечення 

• Порядок виконання зобов’язань боржника: 

Сценарій а) 

 

Сценарій б) 

 

• Новація передбачає заміну зобов’язань боржника за договором на зобов’язання за 
аграрною розпискою. Зобов’язання за аграрною розпискою починають обліковуватись 
на балансі 

• Взаємозалік заборгованостей і надходжень 
o Якщо кредитор на момент новації вже отримав від боржника частину виконання 

за договором, він зараховує це в рахунок частини виконання за розпискою 
o Боржник сплачує всі (решту) своїх зобов’язань за аграрною розпискою 
o Кредитор зобов’язаний повернути боржнику різницю між сумою отриманого 

виконання за розпискою і зобов’язанням за договором 

• Новація необхідна для  
o Процедури примусового стягнення 
o Індосаменту - передачі аграрної розписки іншим особам (новим кредиторам, 

наприклад факторинговим компаніям тощо). 

Узгодження договорів і аграрних розписок 

З метою уникнення подвійного обліку тих самих зобов’язань на підставі договору і аграрної 
розписки, тексти цих документів мають бути узгоджені між собою.  

Рекомендовані формулювання для узгодження договорів з аграрними розписками наведено 
в Додатку 3. 
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1.2.2. Товарна аграрна розписка 

Обов’язкові умови 

Обов’язкові реквізити товарної аграрної розписки передбачені законом України «Про аграрні 
розписки» та/або вимогами ведення Реєстру аграрних розписок. 

1. Назва "Товарна аграрна розписка" 
2. Строк поставки сільськогосподарської продукції з вказівкою конкретної 

кінцевої дати (дата, починаючи з наступного дня після якої у випадку неотримання 
вчасного виконання за аграрною розпискою кредитор матиме право розпочати 
позасудову процедуру примусового стягнення) 

3. Реквізити кредитора 
4. Умови передачі прав за аграрною розпискою  

• Передача може бути дозволена всім 

• Передача може бути заборонена 

• Передача може бути дозволена з певними обмеженнями (лише визначеним 
особам, лише з письмового дозволу боржника, тощо) 

5. Предмет зобов’язання 

• назва сільськогосподарської продукції 

• кількість 

• якість 

6. Умови та місце поставки сільськогосподарської продукції 

Для зручності відображення цих відомостей у Реєстрі аграрних розписок 
рекомендовано визначати базові умови поставки згідно з визначеними базисами 
поставки Інкотермс або інших збірок торгових звичаїв 

 
7. Опис предмета застави 

• інформація щодо кількості заставленого рухомого майна  
o весь врожай чи  
o його частина 

• кадастрові номери, місце розташування, правовстановлюючі документи на 
земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай 
сільськогосподарської продукції 

• номер запису в ДРРП про реєстрацію прав боржника на земельну ділянку (за 
наявності) 

• оцінка предмету застави (вимога щодо ведення Реєстру аграрних розписок) 
o за згодою боржника та кредитора  
o станом на день видачі аграрної розписки 
o не може бути меншою за грошову оцінку прав за розпискою  

8. Дата та місце видачі аграрної розписки  

• Місце — відповідно до місця здійснення діяльності нотаріусом, населений 
пункт в межах його нотаріального округу 

• Дата — дата нотаріального посвідчення аграрної розписки. 
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9. Реквізити боржника 

• для фізичних осіб: 

o ім’я боржника 
o місце реєстрації боржника 
o реєстраційний номер облікової картки платника податків боржника 

(номер та серія паспорта у разі, якщо боржник через свої релігійні 
переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомив про це відповідні 
органи доходів і зборів)  

o підпис боржника 

• для юридичних осіб: 

o найменування 
o адреса місцезнаходження 
o код ЄДРПОУ 
o підпис уповноваженої особи 

• Якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників 

10. Грошова оцінка прав за аграрною розпискою (вимога щодо ведення Реєстру 
аграрних розписок) 

o визначається за згодою сторін  
o станом на день видачі аграрної розписки 
o не більша за оцінку предмету застави 

Рекомендовані додаткові умови  

1. Реквізити договору, на виконання / в забезпечення виконання якого видається 
аграрна розписка 

Наприклад:  

Для аграрних розписок, що використовуються у якості забезпечення:  
“Ця Аграрна розписка надається Боржником у забезпечення виконання ним 
зобов’язання в рамках договору №_ від «_» ___року.”  

Для аграрних розписок, що обліковуються як актив:  
“Ця Аграрна розписка надається Боржником на виконання ним зобов’язання в 
рамках договору №_ від «_» ___року.”  

2. Формула перерахунку кількості товару, що підлягає поставці, у зв’язку з його якістю 

Наприклад: “До поставки товару зерна [назва с/г продукції, яка є предметом 
поставки, із зазначенням класу] в рахунок виконання зобов’язань за цією 
аграрною розпискою прирівнюється передача зерна [назва с/г продукції, яка є 
предметом поставки] іншої якості в обсязі, що розраховується згідно з 
формулою: 1 тонна __класу = Х тонн __класу = Y тонн __класу” 

3. Ціна одиниці товару кожної можливої якості 
o для цілей виконавчого провадження (визначення підвідомчості справи: до кого 

звертатись за примусовим стягненням) 
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4. Технологія вирощування, збирання та зберігання врожаю, зокрема граничний строк 
збирання продукції та місце зберігання зібраної продукції 

5. Умови автоматичного включення в предмет застави майбутнього врожаю будь-
якої іншої сільськогосподарської продукції, що вирощується чи буде вирощуватися на 
земельних ділянках 

o Для полегшення примусового стягнення кредитором в судовому порядку 
збитків за невиконання аграрної розписки 

6. Умови зворотного викупу боржником у кредитора прав по розписці або припинення 
зобов’язання за аграрною розпискою зарахуванням зустрічних вимог для можливості 
проведення процедури “вошаут” (заміни обов’язку поставити товар на обов’язок 
сплатити кошти) 

7. Поняття “маркетинговий рік” для сільськогосподарської продукції, майбутній врожай 
якої передається в заставу 

o Термін, протягом якого у кредитора зберігається право на заставу після втрати 
боржником права користування землею 

8. Визначення стану, за якого майбутній врожай вважається повністю загиблим, і 
порядок його визначення 

o Для обґрунтування виникнення у боржника обов’язку надати кредитору іншу 
рівноцінну заставу  

9. Мінімальна партія поставки сільськогосподарської продукції 
o Без зазначення мінімальної партії поставки кредитор має право відмовитись 

від прийняття часткового виконання від боржника. 

В аграрні розписки можуть включатися будь-які інші додаткові умови, що не суперечать 
вимогам закону. 
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1.2.3 Фінансова аграрна розписка 

Обов’язкові умови 

Обов’язкові реквізити товарної аграрної розписки передбачені законом України «Про аграрні 
розписки» та/або вимогами щодо ведення Реєстру аграрних розписок. 

1. Назва "Фінансова аграрна розписка" 
2. Строк сплати коштів боржником з вказівкою конкретної кінцевої дати (дата, 

починаючи з наступного дня після якої у випадку неотримання вчасного виконання за 
аграрною розпискою кредитор матиме право розпочати позасудову процедуру 
примусового стягнення) 

3. Реквізити кредитора 
4. Умови передачі прав за аграрною розпискою  

• Передача може бути дозволена всім 

• Передача може бути заборонена 

• Передача може бути дозволена з певними обмеженнями (лише на визначених 
осіб, лише з письмового дозволу боржника, тощо) 

5. Формула розрахунку розміру грошового зобов’язання боржника  

• Зверніть увагу! Обов’язкові складові формули: кількість та родові ознаки 
сільськогосподарської продукції (одного з видів продукції кодів І та ІІ згідно з 
УКТЗЕД, див. Додаток 1) 

• Формула може визначати як фіксовану суму платежу (відому на момент видачі 
розписки), так і нефіксовану, яка залежить від майбутнього коливання змінних 
(наприклад ціни, курсу валют, тощо). 

Формула для фіксованої суми платежу. З відомими на момент підписання аграрної 
розписки значеннями всіх змінних. Наприклад:  

“ЗС = О*Ц*K, де 

ЗС - загальна сума, яка підлягає сплаті, грн. 

О - кількість [сільськогосподарської продукції], тонн 

Ц - ціна 1 тонни [сільськогосподарської продукції], що становить __грн., 
без ПДВ 

К - коефіцієнт для визначення співвідношення суми зобов’язання 
Боржника за цією Аграрною розпискою до очікуваної вартості його 
сільськогосподарської продукції, що становить __.” 

Формула для нефіксованої суми платежу може враховувати зміну ціни на 
сільськогосподарську продукцію (з посиланням на цінові індекси чи інше визначене 
джерело інформації), зміну валютного курсу тощо. Формула містить змінні, які будуть 
визначені вказаним в аграрній розписці способом у майбутньому. Наприклад: 

ЗС = О*Ц2*К 

ЗС - загальна сума, яка підлягає сплаті, грн. 

О - кількість [сільськогосподарської продукції], тонн 
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Ц2 - ціна 1 тонни [сільськогосподарської продукції] згідно з [джерело 
інформації, як-от відомості веб-сайту трейдера, біржі, тощо] станом на 
[дата в майбутньому, але не пізніше строку виконання розписки], без ПДВ 

К - коефіцієнт для визначення співвідношення суми зобов’язання 
Боржника за цією Аграрною розпискою до очікуваної вартості його 
сільськогосподарської продукції, що становить __.” 

• Зверніть увагу! Обов’язковим елементом формули має бути кількість 
сільськогосподарської продукції (змінна «О» в формулі вище), яка може 
бути визначена на основі площі ділянок і прогнозованої врожайності. 

6. Умови та місце сплати грошових коштів  

• перерахування коштів на рахунок, або 

• акредитив, тощо 

7. Опис предмета застави 

• інформація щодо кількості заставленого рухомого майна  
o весь врожай чи  
o його частина 

• кадастрові номери, місце розташування, правовстановлюючі документи на 
земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай 
сільськогосподарської продукції 

• номер запису в ДРРП про реєстрацію прав боржника на земельну ділянку (за 
наявності) 

• оцінка предмету застави (вимога щодо ведення Реєстру аграрних розписок) 
o за згодою боржника та кредитора  
o станом на день видачі аграрної розписки 
o не може бути меншою за грошову оцінку прав за розпискою  

8. Дата та місце видачі аграрної розписки  

• Місце - відповідно до місця здійснення діяльності нотаріусом, населений пункт 
в межах його нотаріального округу 

• Дата - дата нотаріального посвідчення аграрної розписки. 

9. Реквізити боржника 

• для фізичних осіб: 

o ім’я боржника 
o місце реєстрації боржника 
o реєстраційний номер облікової картки платника податків боржника 

(номер та серія паспорта у разі, якщо боржник через свої релігійні 
переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера 
облікової картки платника податків та повідомив про це відповідні 
органи доходів і зборів) 

o підпис боржника 

• для юридичних осіб: 

o найменування 
o адреса місцезнаходження 
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o код ЄДРПОУ 
o підпис уповноваженої особи 

• Якщо боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників 

10. Грошова оцінка прав за аграрною розпискою 

o розписка з фіксованою сумою: грошова оцінка прав = сумі зобов’язань  
o розписка з нефіксованою сумою: грошова оцінка прав за згодою сторін 

станом на день видачі аграрної розписки 
o не більша за оцінку предмету застави 

Рекомендовані умови  

1. Реквізити договору, на виконання / в забезпечення виконання якого видається 
аграрна розписка 

Наприклад:  

Для аграрних розписок, що використовуються у якості забезпечення:  
“Ця Аграрна розписка надається Боржником у забезпечення виконання ним 
зобов’язання в рамках договору №_ від «_» ___року.”  

Для аграрних розписок, що обліковуються як актив:  
“Ця Аграрна розписка надається Боржником на виконання ним зобов’язання в 
рамках договору №_ від «_» ___року.”  

2. Технологія вирощування, збирання та зберігання врожаю, зокрема граничний строк 
збирання продукції та місце зберігання зібраної продукції 

3. Умови автоматичного включення в предмет застави майбутнього врожаю будь-якої 
іншої сільськогосподарської продукції, що вирощується чи буде вирощуватися на 
земельних ділянках 

o Для полегшення примусового стягнення кредитором в судовому порядку 
збитків за невиконання аграрної розписки 

4. Поняття “маркетинговий рік” для сільськогосподарської продукції, майбутній врожай 
якої передається в заставу 

o Термін, протягом якого у кредитора зберігається право на заставу після втрати 
боржником права користування землею 

5. Визначення стану, за якого майбутній врожай вважається повністю загиблим, і 
порядок його визначення 

o Для обґрунтування виникнення у боржника обов’язку надати кредитору іншу 
рівноцінну заставу  

6. Мінімальна сума платежу  
o Без зазначення мінімальної суми платежу кредитор має право відмовитись від 

прийняття часткового виконання від боржника 
7. Визначення особи, що несе банківські витрати за перерахування коштів. 

В аграрні розписки можуть включатися будь-які інші додаткові умови, що не суперечать 
вимогам закону. 

 



 

 17  
 

1.3. ВИДАЧА АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ 

Видача аграрних розписок здійснюється в три етапи: 

1. Нотаріальне посвідчення аграрної розписки 
2. Реєстрація відомостей про аграрну розписку в Реєстрі аграрних розписок 
3. Реєстрація обтяжень предмету застави за аграрною розпискою в ДРОРМі 

1.3.1. Нотаріальне посвідчення аграрної розписки 

Для нотаріального посвідчення видачі аграрної розписки боржник звертається до нотаріуса. 

Участь кредитора у процедурі нотаріального посвідчення видачі аграрної розписки при 
зверненні до нотаріуса законом не вимагається. Проте з метою спрощення процедур 
передачі оригінального примірника аграрної розписки кредитору нотаріусом, склалася 
практика одночасного звернення до нотаріуса кредитора та боржника.  

Нотаріальне посвідчення видачі аграрної розписки може здійснити і нотаріус-нереєстратор, 
який зобов’язаний не пізніше наступного робочого дня після нотаріального посвідчення 
аграрної розписки надіслати два її примірники нотаріусу, що є реєстратором Реєстру 
аграрних розписок. Нотаріус-реєстратор, своєю чергою, в день надходження примірників 
зобов’язаний внести відповідний запис до Реєстру аграрних розписок та протягом одного 
робочого дня після внесення такого запису повернути один примірник аграрної розписки 
нотаріусу, що здійснив її нотаріальне посвідчення, а другий - передати кредитору за 
аграрною розпискою. 

Документи, що подаються нотаріусу для нотаріального посвідчення аграрної 
розписки: 

1. Установчі документи боржника, 
2. Оформлений відповідно до вимог установчих документів дозвіл представнику 

Боржника на вчинення аграрної розписки (обов’язково для випадків, коли боржником є 
юридична особа), 

3. Документи, що підтверджують повноваження представника боржника (протокол про 
призначення директора тощо). У разі представництва за довіреністю — така 
довіреність також має бути нотаріально посвідчена, 

4. Документи, що підтверджують особу представника боржника, 
5. Документи, що підтверджують права боржника на земельні ділянки, вказані в аграрній 

розписці при описі предмета застави (якщо такі права не зареєстровані в ДРРП). 

Якщо в процедурі нотаріального посвідчення видачі аграрної розписки бере участь кредитор, 
додатково подаються документи, що підтверджують повноваження представника кредитора 
(протокол про призначення директора, тощо) та його особу. 

Нотаріус, перевіривши повноту наданих йому документів, перевіряє в ДРРП відповідність 
зареєстрованих прав на користування земельними ділянками, майбутній врожай з яких 
передається в заставу,  вчиняє нотаріальну дію за процедурою, детально описаною в Розділі 
7.1.1 «Дії нотаріуса з посвідчення аграрної розписки». 

Вартість послуг  

Вартість послуг приватного нотаріуса визначається за домовленістю сторін, але не може 
становити менше ніж розмір державного мита.  
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Державне мито за нотаріальне посвідчення аграрних розписок - 0,01% від вартості предмету 
застави, але не менше 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та не більше ніж 50 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян2. Ці кошти враховуються в дохід нотаріуса. 

На визначення розміру плати нотаріусу впливає обсяг часу, який витрачає нотаріус на 
підготовку та посвідчення аграрної розписки, що значною мірою залежить від кількості 
земельних ділянок, врожай з яких передається в заставу. 

1.3.2. Реєстрація розписки в Реєстрі аграрних розписок 

Для вчинення реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок, нотаріусу подаються обидва 
примірники аграрної розписки. 

Нотаріус на підставі таких документів входить під власним іменем в базу даних Реєстру 
аграрних розписок та вносить запис про видачу аграрної розписки, використовуючи 
програмні засоби реєстру. 

За результатами підготовки чернетки реєстраційної дії складається проект витягу з Реєстру 
аграрних розписок, а після підписання нотаріусом реєстраційної дії власним цифровим 
підписом - формується витяг з Реєстру аграрних розписок. Одночасно відомості про розписку 
починають відображатися у публічній частині Реєстру аграрних розписок. 

Нотаріус на обох примірниках аграрної розписки робить напис про внесення до Реєстру 
аграрних розписок запису про її видачу із зазначенням свого імені, адреси провадження 
нотаріальної діяльності, дати внесення запису до Реєстру; напис засвідчується підписом і 
скріплюється печаткою нотаріуса. 

Порядок ведення Реєстру аграрних розписок вимагає також вказувати порядковий номер 
реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок, однак до моменту запровадження відповідних 
змін у програмне забезпечення реєстру, замість нього вказується формулювання “без 
присвоєння порядкового номеру”. 

Вартість послуг  

Реєстрація нотаріусом аграрної розписки в Реєстрі аграрних розписок є послугою технічного 
характеру і її вартість визначається за домовленістю.  

Витрати нотаріуса: вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн3. Оплата 
послуг щоквартально.  

1.3.3. Реєстрація в ДРОРМі 

Для реєстрації обтяжень за аграрною розпискою в ДРОРМі до нотаріуса звертається 
кредитор, через подачу заяви за формою згідно з додатком №1 до Інструкції про порядок 
ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв. 

Процедура реєстрації обтяжень в ДРОРМ нічим не відрізняється від звичайної процедури 
реєстрації приватних обтяжень, що описана в Додатку 6. За бажанням видається витяг з 
ДРОРМ. 

                                                
2 Державне мито за нотаріальне посвідчення аграрних розписок: 85-850 грн (січень 2019) 

3 Станом на січень 2019 
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При реєстрації обтяження в ДРОРМ нотаріусом, що здійснив нотаріальне посвідчення 
аграрної розписки, підпис кредитора на заяві про реєстрацію обтяження не підлягає 
обов’язковому нотаріальному посвідченню. 

Вартість послуг  

Реєстрація нотаріусом аграрної розписки в ДРОРМі є послугою технічного характеру і її 
вартість визначається за домовленістю.  

Крім того, до державного бюджету кредитор сплачує: 

• за реєстрацію обтяження: 0,025 прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 
січня календарного року, в якому подається відповідна заява, та округлюється до 
найближчих 10 гривень4. 

• за отримання витягу з ДРОРМ в паперовій формі: 0,03 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому подається відповідна заява, 
та округлюється до найближчих 10 гривень5.  

Якщо для реєстрації обтяження в ДРОРМ звертаються до нотаріуса, що не посвідчував 
нотаріально цю аграрну розписку, додатково сплачується вартість нотаріального 
посвідчення підпису кредитора на заяві про реєстрацію обтяження. Вартість послуг 
приватного нотаріуса за нотаріальне посвідчення підпису кредитора на заяві визначається за 
домовленістю, однак не менше ніж розмір державного мита - 0,02 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян6. 

                                                
4 Вартість реєстрації в ДРОРМі: 50 грн (січень 2019) 

5 Вартість витягу з ДРОРМу: 60 грн (січень 2019) 

6 Державне мито за посвідчення підпису: 0,34 грн (листопад 2018) 
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Розділ II 
Дублікати аграрних розписок 

У разі втрати або псування оригінального примірника аграрної розписки, за 
письмовою заявою кредитора, нотаріусом, що здійснив посвідчення аграрної 
розписки, видається дублікат такої аграрної розписки.  

Для цього нотаріусу подається: 

• відповідна заява 

• копії документів,  
o що підтверджують особу заявника (паспорт або інший документ)  
o що підтверджують його повноваження 

▪ нотаріально посвідчена чи належним чином легалізована 
довіреність або  

▪ витяг з «Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб підприємців та громадських формувань», який 
підтверджує право представляти юридичну особу без 
довіреності. 

Дублікат аграрної розписки, кредитором за якою є фізична особа, може бути 
виданий також за письмовою заявою спадкоємця кредитора. У цьому разі 
нотаріусу також подається свідоцтво про смерть кредитора та документи, які 
підтверджують їхні родинні стосунки (свідоцтво виконавця заповіту). 

Дублікат втраченої або зіпсованої аграрної розписки видається нотаріусом, що 
здійснив нотаріальне посвідчення цієї аграрної розписки (після припинення 
нотаріусом своєї діяльності – за дублікатом звертатись до нотаріального архіву). 

Дублікат аграрної розписки повинен містити весь текст посвідченої аграрної 
розписки, оригінал якої вважається таким, що втратив чинність.  

На дублікаті аграрної розписки робиться відмітка про те, що він має силу оригіналу 
аграрної розписки, і вчиняється посвідчувальний напис за Формою №75 Правил 
ведення нотаріального діловодства. Крім того, про видачу дубліката нотаріус 
робить відмітку на примірнику аграрної розписки, який зберігається у справах 
приватного нотаріуса. 

В подальшому такий дублікат використовується як оригінальний примірник 
аграрної розписки.  
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Розділ III 
Передача прав за аграрною розпискою 
(індосамент) 

3.1. ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП 

Передумови  

Передача прав кредитора за аграрною розпискою допускається лише у разі: 

• Застосування аграрної розписки у бізнес-моделі “Аграрна розписка видана 
на виконання зобов’язань за договором” або в сценарії бізнес-моделі 
“Аграрна розписка видана на забезпечення виконання зобов’язань за 
договором” після вчинення новації (детальніше модель описана в Розділі 
1.2.1. Погодження тексту аграрної розписки та укладання договору/Договір) 
та  

• Завчасної згоди боржника 
o шляхом включення відповідної умови до аграрної розписки при її 

видачі (внесенні змін до неї),  
o або наданої після видачі розписки у вигляді окремого документа. 

Умови передачі прав (дозвіл чи заборона) є обов’язковим реквізитом аграрної 
розписки. Можна виділити три типові групи умов, що дозволяють передавати 
права: 

• встановлення у аграрній розписці необмеженого права кредитора 
передавати свої права за розпискою будь-якій особі; 

• часткове обмеження цього права шляхом покладення на кредитора 
обов’язку здійснити з боржником процедуру погодження передання прав за 
розпискою; 

• часткове обмеження цього права шляхом завчасного погодження 
вичерпного переліку інших осіб, яким допускається передача прав 
кредитора. 

Учасники відносин  

У відносинах з передачі прав кредитора за аграрною розпискою беруть участь: 

• кредитор,  

• особа, що бажає набути права кредитора (новий кредитор), 

• нотаріус (будь-який нотаріус реєстратор Реєстру аграрних розписок). 

Якщо умови про можливість подальшої передачі прав не встановлюють додаткових 
обмежень, то боржник в таких відносинах є пасивним учасником, якого лише 
повідомляють про ім’я та реквізити нового кредитора.  
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Узгодження кредитором та новим кредитором умов передачі прав 

Кредитор узгоджує з особою, яка бажає набути права кредитора, умови передання 
прав за аграрною розпискою: строки передачі, розмір компенсації та умови її 
надання, умови подальшого гарантування виконання боржником зобов’язань за 
розпискою, розподіл витрат на оформлення передання прав тощо. 

Такі умови сторони викладають у відповідному договорі.  

Залежно від умов і способу надання новим кредитором компенсації це може бути: 

• договір купівлі-продажу майнових прав за аграрною розпискою (при наданні 
компенсації у вигляді грошових коштів), 

• договір міни (при наданні компенсації у вигляді товару, робіт чи послуг), 

• інший договір, який передбачає передачу прав за розпискою (договір 
дарування, комісії тощо). 

Такий договір укладається відповідно до загальних вимог законодавства, 
найчастіше у формі єдиного документа. Не буде порушенням укладення такого 
договору шляхом обміну листами. В певних випадках допускається укладення 
такого договору в усній формі. За бажанням сторін, такий договір може бути 
посвідчений нотаріально. 

3.2. НОТАРІАЛЬНЕ ПОСВІДЧЕННЯ 

Документи, що подаються нотаріусу 

1. Оригінал аграрної розписки  
2. Документи, що підтверджують правоздатність (установчі документи 

юридичної особи тощо): 
a. кредитора, що передає права та 
b. нового кредитора  

3. Документи, що підтверджують повноваження представника (нотаріально 
посвідчена довіреність тощо): 

a. кредитора, що передає права, та 
b. нового кредитора. 

Процедура вчинення передавального напису 

1. Кредитор вчиняє на оригінальному примірнику аграрної розписки на 
нотаріальних бланках передавальний напис в одній з двох можливих 
редакцій: 

“Відступлено” з вказівкою 
найменування нового кредитора 

Якщо попередній кредитор виступає 
поручителем за боржника щодо виконання 
зобов’язань за такою аграрною розпискою 

“Відступлено без поруки” з вказівкою 
найменування нового кредитора 

Якщо попередній кредитор не бажає бути 
поручителем за боржника 
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Зверніть увагу! У зв’язку з можливим співпадінням найменувань юридичних осіб 
або імен фізичних осіб - також варто вказувати код ЄДРПОУ або реєстраційний 
номер облікової картки платника податків нового кредитора. 

Передавальний напис кредитора скріплюється його підписом, а у випадку 
юридичної особи — додатково зазначається ім’я представника, його посада, та 
ставиться печатка (за наявності). 

2. Нотаріус нотаріально посвідчує передавальний напис кредитора, після чого 
вносить запис до Реєстру аграрних розписок відповідно до процедури, 
викладеної в Розділі 7.1.2. “Дії нотаріуса з посвідчення передавального 
напису на аграрній розписці”. 

Процедура завершується підписанням актів приймання-передачі аграрної 
розписки та видачею витягу з Реєстру аграрних розписок. 

3. Після внесення запису до Реєстру аграрних розписок, нотаріус на наданому 
йому оригінальному примірнику аграрної розписки вчиняє напис про таку 
реєстрацію: 

«Кредитор [найменування попереднього кредитора] передав права, новий 
кредитор [найменування нового кредитора]. Запис в Реєстрі аграрних 
розписок від [дата]». 

Закон вимагає вказувати ще реєстраційний номер запису в Реєстрі аграрних 
розписок, але тимчасово ця функція в поточній редакції Реєстру аграрних розписок 
недоступна, тому вказується “номер запису не присвоювався”. 

Під цим написом вказується ім’я нотаріуса, назва його нотаріального округу, підпис 
та печатка. 

4. Нотаріус вносить зміну у запис в ДРОРМ щодо обтяження на підставі 
аграрної розписки про зміну обтяжувача відповідно до процедури, 
викладеної в Додатку 7. 

При цьому підпис кредитора на заяві про внесення змін до ДРОРМ нотаріально 
завіряти не потрібно. 

На вимогу кредитора, про реєстрацію в ДРОРМ може бути наданий відповідний 
витяг. 

5. Новий кредитор надсилає (або вручає) повідомлення боржнику про зміну 
кредитора за його розпискою та зберігає доказ направлення (вручення). 
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Вартість послуг  

За нотаріальне посвідчення передавального напису на аграрній розписці 
нотаріусом справляється плата за домовленістю сторін, що не може бути 
меншою за розмір державного мита – 0,03 неоподатковуваного мінімуму доходів 
громадян7. 

Реєстрація нотаріусом передачі прав за аграрною розпискою в Реєстрі аграрних 
розписок та ДРОРМі є послугами технічного характеру і їхня вартість визначається 
за домовленістю.  

Крім того, до державного бюджету кредитор сплачує: 

• за реєстрацію змін про обтяження: 0,025 прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому подається 
відповідна заява, та округлюється до найближчих 10 гривень8. 

• за отримання витягу з ДРОРМ в паперовій формі: 0,03 прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб на 1 січня календарного року, в якому 
подається відповідна заява, та округлюється до найближчих 10 гривень9.  

Витрати нотаріуса:10  

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

• Перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей: 25,50 грн. 

• Використані нотаріальні бланки (у разі використання для викладення 
передавального напису на новому бланку при неможливості його розмістити 
на бланку аграрної розписки): 18 грн/бланк. 

 

                                                
7  Мито за нотаріальне посвідчення передавального напису: 0,51 грн (листопад 2018) 

8 Вартість внесення змін до ДРОРМу: 50 грн (січень 2019) 

9 Вартість витягу з ДРОРМу: 60 грн (січень 2019) 

10 Станом на січень 2019 
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Розділ IV 
Внесення змін і виправлення помилок 

Існує дві можливі процедури оформлення зміни відносин, що виникли за аграрними 
розписками. 

4.1. Припинення зобов’язання за поточною 
аграрною розпискою та виникнення відносин за 
новою аграрною розпискою зі зміненими умовами 

Процедура допустима лише для аграрних розписок, що  

• дозволяють передачу прав кредитора, 

• і обліковуються на балансі.  

Етапи 

1. Сторони укладають: 

a) Договір міни (бартеру), за яким наявна аграрна розписка обмінюється на 
нову розписку, що буде видана,  

b) або комплект з двох паралельних договорів, за якими здійснюється 
зарахування зустрічних зобов’язань: 

o Фінансові аграрні розписки: 
▪ Договір купівлі-продажу майнових прав за наявною аграрною 

розпискою, за яким боржник придбає розписку (індосамент) 
▪ Кредитний договір, на підставі якого буде видаватися нова 

розписка  
o Товарні аграрні розписки: 

▪ Договір купівлі-продажу майнових прав за наявною аграрною 
розпискою, за яким боржник придбає розписку (індосамент) 

▪ Форвардний контракт, на підставі якого буде видаватися нова 
розписка  

2. Сторони звертаються до нотаріуса за посвідченням видачі нової аграрної 
розписки, 

3. Сторонами вчиняється і нотаріусом посвідчується передавальний напис на 
наявній аграрній розписці, за якою до боржника переходять права кредитора 
(індосамент). 

4. Боржник припиняє першу аграрну розписку у зв’язку зі співпадінням боржника та 
кредитора в одній особі (за процедурою, описаною в Розділ 6.3.2). 

Детальніше про процедури індосаменту, припинення аграрної розписки, в зв’язку зі 
співпадінням боржника і кредитора в одній особі, а також вимоги до договорів, на 
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підставі яких видаються аграрні розписки, та текстів аграрних розписок дивіться в 
Розділах 1, 2 і 6.  

4.2. Зміна відносин за аграрною розпискою 
договором 

Закон України “Про аграрні розписки” передбачає, що правовідносини сторін за 
аграрною розпискою можуть змінюватися, і прямо встановлює лише дві підстави 
такої зміни — зміна предмету застави у зв’язку із загибеллю майбутнього врожаю, 
а також перенесення дати виконання аграрної розписки на наступний 
маркетинговий рік.  

Водночас закон не містить чітких критеріїв того, що вважати загибеллю 
майбутнього врожаю та маркетинговим роком для цілей відносин за аграрною 
розпискою, тож ми рекомендуємо давати визначення цих понять у тексті аграрної 
розписки або договору, на виконання якого видана розписка (див. Розділ 1.2). 

Закон не встановлює заборони на внесення інших змін у правовідносини за 
аграрною розпискою. 

Етапи 

1. Укладення договору (рекомендується його нотаріальне посвідчення) про зміну 
відносин за аграрною розпискою або іншого договору (про порядок виконання 
зобов’язань за аграрною розпискою, тощо). Такий договір укладається 
боржником та кредитором за загальними правилами. У разі нотаріального 
посвідчення ставка державного мита встановлена в розмірі 1 
неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 
 

• У випадку, якщо зміни стосуються заміни предмету застави, сторони у 
присутності нотаріуса роблять напис на оригінальному примірнику аграрної 
розписки про заміну предмету застави іншим аналогічним або рівноцінним 
майном; напис скріплюється підписами уповноважених представників 
боржника та кредитора за аграрною розпискою. 
 
Наприклад, озима пшениця, стан якої незадовільний після зимівлі, 
пересівається іншою культурою:  

“Застава майбутнього врожаю пшениці 2019 року із земельних ділянок, 
вказаних в п.5 Аграрної розписки, вартість якого оцінена сторонами в 
(сума) грн., замінена заставою майбутнього врожаю кукурудзи 2019 року з 
тих же ділянок. Після збирання врожаю предметом застави стає весь 
врожай кукурудзи, отриманий із зазначених в п.5 Аграрної розписки 
земельних ділянок. Предмет застави оцінений сторонами в (сума) грн. 

Кредитор (прізвище, ім’я, по-батькові — за наявності) (печатка кредитора, 
підстава представництва — за наявності) 



 

27 
 

Боржник (прізвище, ім’я, по-батькові — за наявності) (печатка кредитора, 

підстава представництва — за наявності)” 

Зверніть увагу: якщо новий предмет застави на момент посвідчення відповідних 

змін перебуває під іншими обтяженнями (крім інших аграрних розписок), 

задоволення прав кредитора за аграрною розпискою відбуватиметься лише після 

відділення частини застави, достатньої для повного задоволення вимог попередніх 

обтяжувачів (кредиторів) згідно з датою реєстрації їхніх обтяжень в ДРОРМі. 

Якщо новий предмет застави на момент посвідчення відповідних змін вже є 

предметом застави іншої аграрної розписки, то в зв’язку з суперечністю в чинному 

законодавстві11, черговість задоволення вимог вирішуватиметься або за взаємною 

згодою кредиторів, або в судовому порядку.  

2. Сторони звертаються до нотаріуса за внесенням до Реєстру аграрних розписок 
запису «Про зміну відомостей про кредитора чи інших відомостей про аграрну 
розписку» 

Документи, що подаються нотаріусу: 

• Оригінал аграрної розписки  

• Договір, на підставі якого відбуваються зміни (рекомендовано нотаріально 
посвідчений) 

• Документи, що підтверджують особу та повноваження сторін та їхніх 
представників (за наявності). 

3. Реєстратор на наданому кредитором примірнику аграрної розписки робить 
напис про внесення до Реєстру аграрних розписок запису “Про зміну 
відомостей про кредитора чи інших відомостей про аграрну розписку”, в якому 
зазначає своє ім’я, адресу провадження нотаріальної діяльності, дату внесення 
запису до Реєстру. Напис засвідчується підписом і скріплюється печаткою 
нотаріуса. Закон вимагає також вказувати реєстраційний номер запису в 
Реєстрі аграрних розписок, але тимчасово ця функція в поточній редакції 
Реєстру аграрних розписок недоступна, тому вказується “номер запису не 
присвоювався”. 

Детальніше дії нотаріуса при внесенні змін до аграрної розписки описані в Розділі 
7.1.3. 

4. Внесення змін у відомостях про обтяження в ДРОРМ (якщо внесені зміни 
передбачають зміну відомостей про обтяжувача чи предмет обтяження). 

                                                
11 Положення Закону України «Про аграрні розписки» про погашення розписок в черговості їхньої 

видачі щодо кожного виду сільськогосподарської продукції та Закону України «Про забезпечення 

вимог кредиторів і реєстрацію обтяжень» про стягнення на предмет обтяження в черговості реєстрації 

обтяжень суперечать одне одному. Водночас можна очікувати, що Закон України «Про аграрні 

розписки» матиме вищу силу як спеціальний та ухвалений пізніше. 
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Застосовується процедура аналогічна процедурі зміни кредитора (передбачена 
Додатком 7), але з урахуванням змін інших відомостей про обтяження.  

Вартість послуг нотаріуса 

Визначається за домовленістю сторін, не менше одного неоподатковуваного 
мінімуму. 

 Витрати нотаріуса:12  

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

• Перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей: 25,50 грн. 

• Перевірка справжності нотаріальних бланків аграрної розписки та 
довіреностей в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних 
документів: 1,50 грн/бланк 

• Внесення змін у відомості про обтяження в ДРОРМі: 50 грн. 

• Видача витягу з ДРОРМ: 60 грн. 

 

 

                                                
12 Станом на січень 2019 
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4.3. Виправлення помилок в тексті аграрних 

розписок 

Існує дві процедури виправлення помилок в посвідчених нотаріусами документах: 

 шляхом укладення договору про внесення змін; 
o Процедура укладення договору про внесення змін не відрізняється 

від процедури зміни відносин за аграрною розпискою договором 
(Розділ 4.2.). 

 шляхом здійснення виправлення в тексті документів та посвідчення таких 
виправлень. 

Закон прямо не встановлює процедуру виправлення помилок в нотаріальних 

документах, які, окрім підпису нотаріуса, вимагають підпис сторони (сторін), що 

звертається(-ються) до нотаріуса, наприклад аграрних розписках, довіреностях, 

договорах, тощо. Водночас законодавством передбачена процедура виправлення 

нотаріусом помилок в нотаріальних документах, які підписуються виключно 

нотаріусом (наприклад, свідоцтво про право на спадщину, тощо). Тому на практиці 

часто така процедура застосовується аналогічно для всіх нотаріальних документів.  

Етапи 

1. Звернення сторін за аграрною розпискою, оформлене як заява, що 
реєструється нотаріусом в Журналі реєстрації вхідних документів 

2. На наданому йому оригіналі аграрної розписки нотаріус закреслює 
неправильні відомості та/або дописує від руки правильні відомості, навпроти 
яких на полях аграрної розписки ставить свій підпис (завіряє виправлення) 

3. Нотаріус дублює виправлення на примірнику аграрної розписки, що 
зберігається в його справах 

4. Наприкінці обох примірників аграрної розписки нотаріус перераховує внесені 
ним виправлення, ставить дату виправлення, свій підпис та печатку 

5. Нотаріус здійснює виправлення виявленої помилки в Реєстрі аграрних 
розписок та/або ДРОРМі (за потреби, якщо змінюються відомості, 
відображені в Реєстрі). 

Компетенція нотаріуса: виправляти помилку в аграрній розписці може лише той 
нотаріус, який здійснив відповідну нотаріальну дію з аграрною розпискою, 
допустивши відповідну помилку. 

Вартість послуг нотаріуса визначається за домовленістю сторін. 

 Витрати нотаріуса:13  

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

                                                
13 Станом на січень 2019  
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4.4. Виправлення помилок в реєстрах 

Виправлення помилки в Реєстрі аграрних розписок 

Якщо в тексті аграрної розписки помилки не допущено, однак в Реєстр аграрних 
розписок внесені помилкові відомості про відповідну дію, така помилка усувається 
шляхом внесення нотаріусом, який вніс неправильний запис, нового запису про 
виправлення помилки. 

Внесення в Реєстр аграрних розписок запису про виправлення помилки 
здійснюється лише за письмовим зверненням сторони за аграрною розпискою. 

Закон не дозволяє здійснювати виправлення помилки в Реєстрі аграрних розписок 

нотаріусом самостійно з власної ініціативи. 

Вибір нотаріуса: виправляти помилку в Реєстрі аграрних розписок може лише той 
нотаріус, який здійснив відповідну реєстраційну дію з аграрною розпискою, 
допустивши відповідну помилку. 

Виправлення помилки про обтяження в ДРОРМ 

Помилка, допущена нотаріусом: 

• Кредитор надсилає такому нотаріусу заяву 

• Нотаріус перевіряє дані заяви 

• Нотаріус вносить в ДРОРМ запис про виправлення помилки за правилами 
внесення змін в ДРОРМ, позначивши оператор “виправлення помилки” 
замість оператора “зміни”. 

Виправлення такої помилки здійснюється безкоштовно. 

Помилка, допущена кредитором (його представником): 

Виправляється за правилами внесення змін до ДРОРМ з ініціативи кредитора. Див. 
Додаток 8.  

Вартість виправлення помилки: внесення змін у відомості про обтяження в ДРОРМі 
становить 50 грн., видача витягу з ДРОРМ становить 60 грн.14 

Помилка, виявлена боржником: 

• Боржник повідомляє нотаріуса або кредитора. 

• Отримавши повідомлення про помилку, кредитор зобов’язаний протягом 2 
робочих днів звернутися до нотаріуса для виправлення помилки; 

                                                
14  На січень 2019 
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• Нотаріус виправляє помилку і повідомляє обтяжувача та боржника про 
внесення змін до запису. 

Виправлення такої помилки здійснюється безкоштовно, якщо помилка була 
допущена нотаріусом; якщо кредитором – то оплачується кредитором (внесення 
змін у відомості про обтяження в ДРОРМі: 50 грн., видача витягу з ДРОРМ: 60 
грн.).15 

 

                                                
15  На січень 2019 
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Розділ V 
Виконання і примусове виконання  

5.1. ДОБРОВІЛЬНЕ ВИКОНАННЯ АГРАРНИХ РОЗПИСОК 

Товарні аграрні розписки виконуються шляхом здійснення поставки вказаної в 
аграрній розписці сільськогосподарської продукції від боржника за аграрною 
розпискою до кредитора за аграрною розпискою на погоджених ними умовах 
поставки.  

Про факт поставки сільськогосподарської продукції боржник та кредитор складають 
відповідний документ, зокрема: 

• акт приймання-передачі, 

• видаткову накладну, 

• вантажно-транспортну накладну. 

Фінансові аграрні розписки виконуються шляхом перерахування боржником за 
аграрною розпискою грошових коштів на банківський рахунок кредитора за 
аграрною розпискою ( реквізити банківського рахунку вказані в розписці або 
надсилаються окремим листом боржнику), розписка може передбачати інший 
спосіб виконання, наприклад, акредитив. Факт виконання фіксує складений 
банківською установою документ, що підтверджує факт перерахування грошових 
коштів, зокрема це може бути:  

• квитанція чи платіжне доручення з відміткою банку про виконання; 

• виписка про рух коштів поточного рахунку. 

Також за загальним правилом для всіх господарських операцій, зобов’язання 
за аграрною розпискою припиняються зарахуванням зустрічних однорідних вимог 
кредитора до боржника з однорідними вимогами боржника до кредитора за іншими 
аграрними розписками чи договорами. Таке припинення зобов’язань за аграрною 
розпискою відбувається на підставі одного з наступних документів: 

• листа (від кредитора до боржника або від боржника до кредитора) з вимогою 
про зарахування зустрічних однорідних вимог, або  

• угоди боржника та кредитора про таке зарахування. 

На підставі таких документів боржником та кредитором вчиняються записи в 
реєстрах бухгалтерського обліку. 

Часткове виконання  

За згодою сторін можливе виконання аграрної розписками частинами. Кредитор 
зобов’язаний прийняти часткове виконання лише за умови, коли це передбачено в 
тексті аграрної розписки. 
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В такому випадку на аграрній розписці робиться напис, де фіксується виконана 
частина зобов’язання, а також розмір зобов’язання, що залишилося до виконання. 
Наприклад: 

• на фінансовій аграрній розписці: «Сплачено [сума], зберігається 
зобов’язання в сумі [сума]».  

• На товарній аграрній розписці: «Поставлено [кількість], зберігається 
зобов’язання в розмірі [кількість]».  

Такі написи скріплюються підписами боржника і кредитора.  

У випадку часткового виконання застава зберігається в первинному (повному) 
розмірі.  

Часткове виконання не потребує звернення до нотаріуса і не відображається в 
Реєстрі аграрних розписок. 

Після повного виконання всіх зобов’язань за аграрною розпискою здійснюється її 
припинення за правилами Розділу 6.1. «Припинення аграрної розписки після 
отримання добровільного виконання». 

Сплата коштів на виконання товарних аграрних розписок (вош-аут) 

Поширена практика заміни зобов’язання агровиробника з поставки аграрної 
продукції обов’язком сплатити грошові кошти, можлива і з товарними аграрними 
розписками. 

Спосіб А 

1. Кредитор і агровиробник укладають договір купівлі-продажу товарної 
аграрної розписки  

2. Індосамент цієї розписки (передача прав за нею) назад на 
агровиробника за правилами розділу ІІІ 

3. Припинення аграрної розписки у зв’язку зі співпадінням в одній особі 
боржника та кредитора за нею згідно з процедурою описаною в Розділі 
6.3.2. 

Спосіб Б 

1. Кредитор і агровиробник укладають договір, в рамках якого зобов’язання 
кредитора передбачає поставку продукції на боржника (є 
«дзеркальними» до умов аграрної розписки), а боржника - сплатити 
кредитору грошові кошти 

2. Припинення аграрної розписки зарахуванням однорідних вимог. 

Поставка продукції на виконання фінансових аграрних розписок можлива за 
аналогічними процедурами, які перетворять зобов’язання за фінансовою аграрною 
розпискою у зобов’язання з постачання товару для його наступного припинення 
поставкою товару. 
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Виконання товарної аграрної розписки поставкою іншого виду продукції 
можливе за аналогічними процедурами, які перетворять зобов’язання за товарною 
аграрною розпискою у зобов’язання з постачання іншого виду товару для його 
наступного припинення відповідною поставкою. 

Класичні процедури стягнення на заставу, які також поширюються на аграрні 
розписки 

Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” 
пропонує кредитору два способи звернення стягнення на предмет застави в 
позасудовому порядку: 

Сценарій А) передача застави у власність кредитора в рахунок виконання аграрної 
розписки 

1. Кредитор надсилає боржнику письмове повідомлення про порушення 
забезпеченого обтяженням зобов’язання  

2. Якщо предмет застави за аграрною розпискою було пізніше передано ще і в 
іншу заставу – то кредитор повідомляє наступних обтяжувачів  

3. Одночасно (в той же день) кредитор звертається до нотаріуса, який 
реєструє в ДРОРМі відомості про звернення стягнення на предмет 
забезпечувального обтяження 

4. Протягом 30 днів з моменту реєстрації в ДРОРМі боржник зобов’язаний на 
вимогу кредитора негайно передати йому заставу на зберігання. Після чого 
кредитор зобов’язаний вживати заходів щодо її збереження 

• У разі ухилення боржника від передачі предмета застави у володіння 
кредитора, звернення стягнення здійснюється через суд 

5. Кредитор повідомляє боржника і наступних обтяжувачів (якщо такі є) про 
свій намір набути право власності на заставу, яку він вже зберігає, і чекає 30 
днів 

6. Якщо протягом цих 30 днів: 

• Від боржника та наступних обтяжувачів (якщо такі є) не буде 
заперечень – то кредитор набуває право власності на заставу 

• Будуть заперечення від боржника – то задоволення своїх вимог 
кредитор здійснює за процедурою, описаною в сценарії Б (нижче), 
або шляхом примусового стягнення за аграрною розпискою (Розділ 
5.2) 

• Будуть заперечення від наступних обтяжувачів (якщо такі є) – 
кредитор за власний рахунок може задовольнити їхні вимоги, після 
чого набуде право власності на заставу, яка вже перебуває в нього 
на зберіганні 

Зверніть увагу! У разі набуття кредитором права власності на предмет застави, 
зобов’язання за аграрною розпискою вважається повністю виконаним і кредитор не 
вправі пред’являти боржнику інші вимоги у зв’язку з виконанням цього 
зобов’язання, незалежно від фактичної кількості та вартості отриманого предмету 
застави. Це принципова відмінність від процедури “вош-аут”, де можливе також і 
часткове припинення зобов’язання боржника за аграрною розпискою шляхом 
передачі застави. 
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Сценарій Б) продаж кредитором зерна/застави шляхом укладення договору купівлі-
продажу з іншим покупцем або на публічних торгах 

1) Застосовується описана вище процедура повідомлення боржника та 
наступних обтяжувачів (якщо такі є) про такий спосіб стягнення із 
зазначенням місця та часу проведення процедури продажу будь-якій особі-
покупцю або на публічних торгах 

2) Одночасно (в той же день) кредитор звертається до нотаріуса, який 
реєструє в ДРОРМі відомості про звернення стягнення на предмет 
забезпечувального обтяження 

3) Протягом 30 днів з моменту реєстрації в ДРОРМі боржник зобов’язаний на 
вимогу кредитора негайно передати йому заставу на зберігання. Після чого 
кредитор зобов’язаний вживати заходів щодо її збереження 

a. У разі ухилення боржника від передачі предмета застави у володіння 
кредитора, звернення стягнення здійснюється через суд 

4) Наступні обтяжувачі (якщо такі є) мають переважне право на придбання 
предмету застави. Якщо вони ним не скористались – то предмет застави 
продається тому, хто запропонує найбільшу ціну. 

5) Договір купівлі-продажу предмета застави укладається кредитором від імені 
боржника і є правовою підставою для набуття покупцем цього предмета у 
власність  

6) Протягом 10 днів із дня продажу предмета застави кредитор зобов’язаний 
надати боржнику (та всім наступним обтяжувачам, якщо такі є) письмовий 
звіт про результати продажу. Кредитор розподіляє доходи від продажу 
предмета застави в такій черговості: 

• покриття витрат на організацію продажу предмета забезпечувального 
обтяження; 

• задоволення власної вимоги за аграрною розпискою; 

• задоволення забезпечених обтяженням вимог обтяжувачів з нижчим 
пріоритетом (якщо така є); 

• повернення решти боржнику. 

За обома сценаріями, в результаті припиняються всі наявні обтяження на предмет 
застави і здійснюється припинення аграрної розписки за правилами Розділу 6.1. 
«Припинення аграрної розписки після отримання добровільного виконання». 
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5.2. ПРИМУСОВЕ СТЯГНЕННЯ ЗА АГРАРНОЮ 

РОЗПИСКОЮ 

У разі невиконання боржником зобов’язань за аграрною розпискою в строк, 
вказаний в аграрній розписці, кредитор має право ініціювати примусове виконання 
аграрної розписки на підставі одного з таких документі: 

• виконавчого напису нотаріуса – для стягнення виключно на предмет застави 

• рішення суду - для стягнення за рахунок всього майна боржника. 

5.2.1. Звернення стягнення на підставі виконавчого 
напису нотаріуса 

Таке звернення стягнення відбувається виключно за рахунок предмету застави 
за аграрною розпискою в розмірі, необхідному для виконання зобов’язань за 
розпискою і, опціонально, штрафних санкцій. 

• Стягнення за товарною аграрною розпискою: кредитору передається 
заставне майно в кількості, що не перевищує розмір зобов’язання 

• Стягнення за фінансовою аграрною розпискою: кредитору 
сплачуються кошти від реалізації застави лише в сумі, що не перевищує 
суму зобов’язання за розпискою. 

Строк звернення до нотаріуса 

Кредитор може звернутись до нотаріуса за отриманням виконавчого напису 
протягом 1 року з наступного дня після дати виконання, зазначеної в аграрній 
розписці. 

Етап 1. Лист вимога про усунення порушення 

Кредитор надсилає боржнику документ, який називається «повідомлення про 
усунення порушення», в якому кредитор повідомляє боржника про невиконання 
боржником аграрної розписки та попереджає про свій намір звернутись за 
вчиненням виконавчого напису. 

Етап 2. Вчинення виконавчого напису 

Виконавчий напис має право вчинити будь-який нотаріус, що є реєстратором 
Реєстру аграрних розписок. 

Аграрна розписка без відмітки про її виконання є достатнім підтвердженням 
безспірності вимог кредитора за нею. 

Документи для одержання виконавчого напису 
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1) Оригінал аграрної розписки без відмітки про її виконання, 
2) Копія надісланого боржнику повідомлення про усунення порушення та 

оригінали документів про надання послуг поштового зв’язку, які 
підтверджують надсилання цього повідомлення (мінімальний час очікування 
не встановлено, кредитор може звертатися до нотаріуса одразу ж після 
надсилання повідомлення), 

3) Документи, що підтверджують повноваження представника кредитора 
звертатися за вчиненням виконавчого напису 

4) Заява з відомостями про: 
o найменування і місце проживання або місцезнаходження кредитора 

та боржника, 
o дату і місце народження боржника - фізичної особи, місце його 

роботи, 
o номери рахунків у банках, кредитних установах,  
o код за ЄДРПОУ (для юридичної особи), 
o строк, за який має провадитися стягнення (строк з моменту 

посвідчення аграрної розписки), 
o інформація щодо суми, яка підлягає стягненню, або 

сільськогосподарської продукції, що підлягатимуть витребуванню, 
включаючи пеню, штрафи, проценти, іншу інформацію (місце 
зберігання зібраної продукції, формули перерахунку кількості 
продукції через різниці якості, тощо). 

Вчинення нотаріусом виконавчого напису 

Дії нотаріуса щодо вчинення виконавчого напису викладені в Розділі 7.1.4. «Дії 
нотаріуса з вчинення виконавчого напису». Щоб встановити єдиний підхід при 
вчиненні виконавчих написів, Міністерством юстиції України спільно з Проектом 
Аграрні розписки в Україні розроблено рекомендовані зразки виконавчих написів:  

• на підставі товарної аграрної розписки, наведено в Додатку 4, 

• на підставі фінансової аграрної розписки, наведено в Додатку 5.  

Вартість послуг 

Вартість послуг приватного нотаріуса визначається за домовленістю сторін, але 
не може становити менше ніж розмір державного мита.  

Державне мито за вчинення виконавчого напису становить 1% від суми, що 
підлягає стягненню, чи вартості сільськогосподарської продукції, що підлягає 
передачі, але не менше 3 і не більше ніж 100 неоподатковуваних мінімумів16. Ці 
кошти включаються в дохід нотаріуса. 

Витрати нотаріуса:17  

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

                                                
16 Державне мито за вчинення виконавчого напису: 51- 1,700 грн (січень 2019 ) 

17 Станом на січень 2019 



 

38 
 

• Перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей: 25,50 грн. 

• Використані нотаріальні бланки: 18 грн/бланк. 

Строк звернення до виконавця  

Кредитор може звернутись до виконавця для примусового стягнення протягом 1 
року з наступного дня після дати вчинення виконавчого напису 

Етап 3. Вибір виконавця 

Кредитор самостійно вирішує до якої системи примусового виконання рішень 
звертатись - державної чи приватної (приватні виконавці працюють в Україні з 
2017).18  

Виконавець визначається за:  

• місцем проживання / перебування / роботи боржника, або  

• місцезнаходженням його майна.  

Приватні виконавці: кредитор має право самостійно обрати приватного 
виконавця серед приватних виконавців зі списку, розміщеного на сайті Міністерства 
юстиції України, з врахуванням таких критеріїв: 

• виконавець повинен бути зареєстрований в області, в якій зареєстрований 
боржник, або де знаходиться його майно 

• розмір стягнення за фінансовою аграрною розпискою чи вартість товарів, 
що передаються за товарною: 

o до 20 млн. грн.: будь який 
o понад 20 млн. грн: виконавці з досвідом роботи понад 1 рік. 

Оплата послуг приватних виконавців 

Вартість визначається за домовленістю кредитора і приватного виконавця, та в 
повному обсязі сплачується кредитором.  

За рахунок боржника оплата послуг приватного виконавця не передбачена 
(оскільки виконавчий напис на аграрній розписці відноситься до переліку 
документів, примусове стягнення за якими не передбачає стягнення з боржника 
виконавчого збору / винагороди приватного виконавця, що зазвичай стягується при 
примусовому виконанні рішень судів). 

Державна виконавча служба: юрисдикція визначається на основі розміру 
стягнення:  

                                                
18 За винятком стягнення з комунальної або державної організації (в т.ч. де частка держави більше 

25%), а також з неповнолітніх або недієздатних осіб і випадків, коли кредитором за розпискою є 

держава, — в перелічених випадках виконання здійснюють лише державні виконавці 

 

https://erpv.minjust.gov.ua/#/search-private-performer
https://erpv.minjust.gov.ua/#/search-private-performer
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• до 10 млн. грн. – районний відділ державної виконавчої служби,  

• від 10 до 20 млн. грн.– відділ примусового виконання рішень обласного 
територіального управління юстиції, 

• понад 20 млн. грн. – відділ примусового виконання рішень Міністерства 
юстиції України. 

Оплата послуг державних виконавців 

Діяльність виконавців фінансується з державного бюджету.  

Виконавчий напис на аграрній розписці відноситься до переліку документів, 
примусове стягнення за якими не передбачає стягнення виконавчого збору, що 
зазвичай стягується при примусовому виконанні рішень судів. І тому не 
передбачено премій державним виконавцям за успішне виконання рішень. 

Етап 4. Сплата авансового внеску  

Визначившись з виконавцем, кредитор сплачує за реквізитами такого виконавця 
суму авансового внеску, розмір якої погоджується з виконавцем.  

Зверніть увагу: до травня 2019 діяла норма, яка визначала наступні фіксовані 
ставки авансового внеску: 

За фінансовою аграрною розпискою: 2% від суми стягнення, але не 
більше за 10 мінімальних розмірів заробітної плати19 

За товарною аграрною розпискою: якщо боржник юридична особа - 2 
мінімальні заробітні плати20; якщо боржник фізична особа - 1 мінімальна 
заробітна плата21. 

Етап 5. Звернення до виконавця і відкриття виконавчого провадження 

Звернення до виконавця оформлюється заявою, до якої додаються: 

• Оригінал аграрної розписки з виконавчим написом, 

• Квитанція про сплату авансового внеску, 

• Документи, що підтверджують повноваження заявника, 

• Інші документи, що можуть сприяти пришвидшенню примусового виконання. 

На підставі заяви виконавець відкриває виконавче провадження, виносить 
відповідну постанову та направляє її сторонам. 

                                                
19 Макс. розмір авансового внеску: 41 730 грн (січень 2019) 

20 Авансовий внесок за стягнення з боржника-юр. особи: 8346 грн (січень 2019) 

21 Авансовий внесок за стягнення з боржника-фіз. особи: 4,173 грн (січень 2019) 
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В подальшому примусове виконання за фінансовою аграрною розпискою 
відрізняється від примусового виконання за товарною аграрною розпискою. 

Етап 6. Звернення стягнення / витребування товарів 

Сценарій: Товарна аграрна розписка 

Виконавцем: 

1) Проводиться розшук предмета застави за аграрною розпискою, його опис, 
арешт та передача на зберігання кредитору або його представнику, який 
зобов’язаний самостійно забезпечити збереження майна, в тому числі 
шляхом його переміщення до сховища; 

2) Проводиться оцінка якості предмета застави за аграрною розпискою та 
передача кредитору такого майна в кількості, вказаній у виконавчому написі; 

3) У разі передачі  
o в повному обсязі – провадження закривається. Оригінал аграрної 

розписки (невід’ємною частиною якої є виконавчий напис) 
повертається нотаріусу, який вчинив виконавчий напис (подальші дії 
сторін описані в Розділі 6.2.2. «Припинення аграрної розписки за 
виконавчим написом»), 

o в неповному обсязі – виконавчий напис повертається кредитору і 
може бути повторно поданий для примусового виконання протягом 1 
року. 

Зверніть увагу! Якщо в процесі відкритого виконавчого провадження боржник 
погодиться добровільно віддати кредитору інше своє майно в рахунок виконання 
своїх зобов’язань за аграрної розпискою, то залежно від того, чи була ця застава 
додатково обтяжена чи ні22, можливі наступні варіанти: 

A. Якщо застава додатково не обтяжена:  

Процедура детально описана в Розділі 5.1. «Добровільне виконання 
аграрних розписок», пункт «Виконання товарної аграрної розписки 
поставкою іншого виду продукції» 

B. Якщо застава додатково обтяжена:  

Процедура детально описана в Розділі 5.1. «Добровільне виконання 
аграрних розписок», пункт «Класичні процедури стягнення на заставу, які 
також поширюються на аграрні розписки», обидва сценарії. 

Кредитор, після того як отримає задоволення свої вимог за аграрною 
розпискою, робить такі дії: 

• Надсилає заяву виконавцю про повернення виконавчого напису 

                                                
22 Інші обтяження, що виникли після посвідчення аграрної розписки (наступні після аграрної розписки 

застави, арешти за рішенням суду, податкова застава, тощо) 
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• Здійснює припинення аграрної розписки за правилами Розділу 6.1. 
«Припинення аграрної розписки після отримання добровільного 
виконання». 

Сценарій: Фінансова аграрна розписка 

Виконавцем накладається арешт на предмет застави за аграрною розпискою, 
обтяження реєструється в ДРОРМі, 

1) В 7-денний строк проводиться розшук предмета застави за аграрною 
розпискою, його опис, арешт та передача на зберігання кредитору або його 
представнику, який зобов’язаний самостійно забезпечити збереження 
майна, в тому числі шляхом його переміщення до сховища. 

Якщо вартість витрат на такі дії перевищує суму авансового внеску, сплаченого при 
зверненні до виконавця, витрати покладаються на кредитора, який може:  

• перерахувати їх у вигляді додаткового авансового внеску (такі додаткові 
витрати будуть стягнуті за рахунок реалізації предмета застави),  

• або самостійно сплатити (такі витрати в подальшому стягуватимуться з 
боржника в судовому порядку).  

2) Проводиться оцінка арештованого майна, виставлення на торги, які 
відбуваються через ДП «СЕТАМ», 

3) Проводяться прилюдні торги з реалізації арештованого майна, за 
результатами яких кредитор передає таке майно переможцю торгів або, у 
разі неможливості реалізувати майно на прилюдних торгах (за стартовою 
ціною 100% оцінки, другі торги 75%, треті 50%), має право набути таке 
майно у власність в рахунок погашення боргу за 100% його оцінки, 

4) Перерахування кредитору коштів, виручених від реалізації арештованого 
майна,  

• повертається розмір авансового внеску і до-авансовані витрати (якщо 
такі були) 

• переказується сума заборгованості за розпискою, 

5) Закінчення виконавчого провадження 

• У разі повного стягнення заборгованості: 

Провадження закривається і оригінал аграрної розписки (невід’ємною 
частиною якої є виконавчий напис) повертається нотаріусу, який 
вчинив виконавчий напис (подальші дії сторін описані в Розділі 6.2.2. 
«Припинення аграрної розписки за виконавчим написом»), 

• У разі неповного стягнення заборгованості: 

Виконавчий напис повертається кредитору і може бути повторно 
поданий для примусового виконання протягом 1 року.  
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Зверніть увагу! Якщо в процесі відкритого виконавчого провадження боржник 
погодиться добровільно віддати предмет застави кредитору, то залежно від того, 
чи була застава додатково обтяжена23, можливі наступні варіанти: 

A. Якщо застава додатково не обтяжена:  

Процедура детально описана в Розділі 5.1. «Добровільне виконання 
аграрних розписок», пункт «Поставка продукції на виконання фінансових 
аграрних розписок». 

B. Якщо застава додатково обтяжена:  

Процедура детально описана в Розділі 5.1. «Добровільне виконання 
аграрних розписок», пункт «Класичні процедури стягнення на заставу, які 
також поширюються на аграрні розписки», обидва сценарії. 

Кредитор, після того як отримає задоволення своїх вимог за аграрною 
розпискою, робить такі дії: 

• Надсилає заяву виконавцю про повернення виконавчого напису 

• Здійснює припинення аграрної розписки за правилами Розділу 6.1. 
«Припинення аграрної розписки після отримання добровільного 
виконання». 

                                                
23 Інші обтяження, що виникли після посвідчення аграрної розписки (наступні після аграрної розписки 

застави, арешти за рішенням суду, податкова застава тощо) 
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Етап 7 (у випадку неповного стягнення) 

Кредитор має право обрати один з двох варіантів: 

1) Протягом 1 року повторно подати виконавчий напис виконавцю в порядку, 
описаному в цьому розділі 

2) В будь-який час звернутися до суду з позовом до боржника та стягнути з 
нього в загальному порядку та в повному обсязі всі збитки, заподіяні 
неналежним виконанням аграрної розписки, за правилами, викладеними в 
Розділі 5.2.2 «Примусове виконання на підставі рішення суду». 
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5.2.2. На підставі рішення суду 

До суду можна звертатись в будь-який момент після порушення прав кредитора, 
незалежно від строку виконання прав за аграрною розпискою. 

На підставі рішення суду стягнення звертається на все майна боржника.  

Якщо щодо боржника порушено кілька виконавчих проваджень, а його майна 
недостатньо для задоволення всіх вимог, то стягувачі отримують часткове 
виконання за рахунок наявного майна боржника, з врахуванням: 

• Черговості, встановленої законодавством (1. заставодержателі, 2. 
аліменти, 3. заробітна плата, 4. податки і внески до Пенсійного фонду 
України, 5. всі інші вимоги) 

• Пропорційності суми своїх вимог в межах черги. 

Застава за аграрною розпискою за загальним правилом є недоторканою для інших 
стягувачів і використовується для погашення вимог кредитора.  

• Лише після погашення вимог кредитора решта застави (якщо залишиться) 
буде використана для погашення вимог інших стягувачів24. 

• Зверніть увагу! Існує також юридична процедура, яка до задоволення вимог 
кредитора за агарною розпискою дозволяє іншим стягувачам отримати 
задоволення своїх вимог за рахунок частини застави за аграрною 
розпискою. Така процедура допускається лише у тому випадку, якщо 
застава перевищує розмір заборгованості боржника за аграрною розпискою.  

o Ця процедура передбачає «поділ» застави і задоволення вимог інших 
стягувачів за рахунок тієї частини застави, яка перевищує розмір 
заборгованості боржника за аграрною розпискою.  

Підвідомчість судових спорів  

• При відсутності у аграрній розписці арбітражного застереження, спори 
про визнання недійсними аграрних розписок як правочинів підлягають 
розгляду в: 

o Судах загальної юрисдикції: якщо боржник та / або кредитор є 
фізичною особою, що не є підприємцем, 

o Господарських судах України: якщо і боржник, і кредитор є суб’єктами 
господарювання – юридичною особою або фізичною особою-
підприємцем. 

• У разі наявності в аграрній розписці арбітражного застереження, спір 
щодо визнання аграрної розписки недійсною може бути переданий на 
розгляд: 

• Третейського суду: Якщо сторони є резидентами України і в аграрній 
розписці міститься арбітражне застереження, за яким третейський 
суд уповноважений розглядати такі спори, або відповідна угода була 

                                                
24 Кредитори за іншими цивільно-правовими договорами, податкові вимоги тощо 
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укладена кредитором з боржником після видачі аграрної розписки. 
Рішення третейського суду є недостатнім для примусового стягнення 
і потребує окремо отримання виконавчого листа у апеляційного суду 
за місцем проведення третейського розгляду. 

• Міжнародного комерційного арбітражного суду: Якщо одна із сторін є 
нерезидентом України і в аграрній розписці міститься арбітражне 
застереження, за яким такий суд уповноважений розглядати такі 
спори, або відповідна угода була укладена кредитором з боржником 
після видачі аграрної розписки. Рішення міжнародного комерційного 
арбітражного суду є недостатнім для примусового виконання і 
потребує окремого визнання та звернення до виконання місцевим 
судом загальної юрисдикції за місцезнаходженням боржника. 

Судовий збір 

Розмір збору при зверненні до суду загальної юрисдикції  

• кредитором - юридичною особою: 1,5% ціни позову, але не менше 1 розміру 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб, і не більше ніж 350 розмірів 
прожиткового мінімуму для працездатних осіб25. 

• кредитором - фізичною особою або фізичною особою-підприємцем: 1% ціни 
позову, але не менше ніж 0,4 розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб та не більше за 5 розмірів прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб26. 

Розмір судового збору при зверненні до господарського суду: 1,5% ціни 
позову, але не менше 1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб і не 
більше за 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб27. 

Набрання рішенням суду законної сили  

• Рішення апеляційного суду набуває сили з моменту його проголошення, 

• Рішення суду першої інстанції - з моменту спливу строку на його апеляційне 
оскарження (30 днів для судів загальної юрисдикції, 20 днів для 
господарських судів) 

Про набрання рішенням суду законної сили на тексті завіреної судом копії 
судового рішення судом робиться відповідна відмітка. 

Виконавчий документ 

За результатами розгляду справи судом видається виконавчий документ: 

• виконавчий лист на підставі рішення суду загальної юрисдикції або 
третейського суду, 

                                                
25 Судовий збір у суді загальної юрисдикції, кредитор – юр.особа: 1,921 -  672,350грн (січень 2019) 

26 Судовий збір у суді загальної юрисдикції, кредитор – фіз.особа або фіз. особа-підприємець: 

768грн.40коп. -9605  грн (січень 2019) 

27 Судовий збір у господарському суді: 1,921 -  672,350 грн (січень 2019) 
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• судовий наказ на підставі рішення господарського суду,  

• ухвала суду на підставі рішення міжнародного комерційного арбітражного 
суду. 

Примусове стягнення відбувається за правилами, описаними в Розділі 5.2.1. 
«Примусове стягнення за аграрними розписками на підставі виконавчого 
напису», але з врахуванням наступних особливостей: 

1) Заборгованість може стягуватись з боржника та / або поручителів (за 
виконавчим написом – лише з боржника) 

2) Стягуватись може не лише сума зобов’язань за аграрною розпискою і 
штрафні санкції, а й відшкодовування  

o збитків, заподіяних невиконанням аграрної розписки, 
o судових витрат (мито, правова допомога тощо), 

3) При зверненні до виконавця подається оригінал виконавчого документа, а 
не аграрної розписки, 

4) Строк звернення до примусового виконання - 3 роки з моменту видачі 
виконавчого документу, 

5) За товарною аграрною розпискою є три способи можливого стягнення: 

•  Стягнення сільськогосподарської продукції 

•  Стягнення збитків (в грошовій формі) 

• Стягнення сільськогосподарської продукції та збитків – в цьому 
випадку суд складає два окремі виконавчі документи, 

6) При накладанні арешту на майно боржника, виконавець має право передати 
таке майно на зберігання будь-який особі на власний розсуд (за виконавчим 
написом на розписці – лише кредитору або визначеній ним особі), 

7) З боржника додатково стягується виконавчий збір / додаткова сума 
винагороди приватного виконавця (додатково до оплати послуг приватного 
виконавця кредитором). 



 

47 
 

Розділ VI 
Припинення аграрної розписки 

6.1. ПРИПИНЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ ПІСЛЯ 

ОТРИМАННЯ ДОБРОВІЛЬНОГО ВИКОНАННЯ  

Дії учасників: 

1. Фіксація факту виконання зобов’язання за аграрною розпискою (за 
процедурою, описаною в Розділі 5.1. «Добровільне виконання аграрних 
розписок») 

2. Кредитор вчиняє напис на аграрній розписці про виконання 
3. Кредитор повертає аграрну розписку боржнику* 
4. Вноситься запис про припинення аграрної розписки в Реєстрі аграрних 

розписок 
5. Вноситься запис про припинення обтяження за аграрною розпискою до 

ДРОРМу 

* Черговість етапів може бути змінена. Кредитор може повернути аграрну розписку 
боржнику після внесення запису до Реєстру аграрних розписок про її припинення, 
але дотримуючись терміну, передбаченого законодавством.  

Вчинення кредитором напису на аграрній розписці 

Протягом 3 робочих днів з моменту складення одного з документів, перелічених в 
Розділі 5.1. «Добровільне виконання аграрних розписок», що фіксує повне і 
остаточне виконання зобов’язань за аграрною розпискою, кредитор робить на 
оригінальному примірнику аграрної розписки, на нотаріальному бланку, напис 
"Виконано" та: 

• Якщо кредитор фізична особа, скріплює його своїм підписом, 

• Якщо кредитор юридична особа, скріплює його своїм підписом і вказує 
посаду та ім’я представника кредитора, який здійснює підписання такого 
напису, підпис скріплюється печаткою юридичної особи (якщо її 
використання передбачено установчими документами такої юридичної 
особи). 

Повернення кредитором оригінального примірника аграрної розписки 
боржнику 

Протягом 3 робочих днів з моменту складення одного з відповідних документів, 
що фіксує повне і остаточне виконання зобов’язань за аграрною розпискою, 
кредитор зобов’язаний повернути боржнику оригінальний примірник аграрної 
розписки з написом “Виконано”.  

Таке повернення може здійснюватися шляхом: 
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1) особистої передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, про що 
складається один із наступних документів: 

 Акт приймання-передачі оригінального примірника аграрної розписки 
з написом “Виконано”, 

 Розписка боржника про отримання оригінального примірника аграрної 
розписки з написом “Виконано”, 

 Супровідний лист від кредитора до боржника, в додатку до якого 
вказується оригінальний примірник аграрної розписки з написом 
“Виконано”, на копії такого листа боржник (представник боржника) 
ставить відмітку про його отримання із зазначенням дати, посади, 
імені та особистого підпису отримувача. 

2) направлення цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, 
вказану в аграрній розписці, про що складається: 

 Супровідний лист, в якому зазначається про неможливість особистої 
передачі аграрної розписки від кредитора до боржника та наявність 
додатку – оригінального примірника аграрної розписки з написом 
“Виконано” 

 Опис вкладення встановленої форми з відміткою представника 
установи поштового зв’язку про отримання такого листа для доставки 
адресату 

 Квитанція про оплату послуг установи поштового зв’язку за доставку 
такого цінного листа адресату. 

Штрафні санкції за невиконання кредитором свого обов’язку з повернення 
аграрної розписки боржнику після її повного виконання: 

• до 1 місяця: 10 мінімальних заробітних плат; 

• від 1 до 6 місяців: 100 мінімальних заробітних плат;  

• понад 6 місяців: 300 мінімальних заробітних плат. 

Припинення аграрної розписки в Реєстрі аграрних розписок 

Заявник: боржник або кредитор. 

Документ-підстава: аграрна розписка з відміткою кредитора про її виконання. 

Нотаріус, отримавши таке звернення (в усній або письмовій формі): 

1) Вносить запис в Реєстр аграрних розписок про припинення аграрної 
розписки: 

 заповнює форму запису, 
 скріплює запис особистим електронним цифровим підписом 

нотаріуса, 
 видає витяг про внесення запису; 

2) Проставляє на оригінальному примірнику аграрної розписки на 
нотаріальному бланку відмітку про її припинення із зазначенням дати 
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внесення запису до Реєстру та його порядкового номеру, засвідчує її 
своїм підписом та скріплює печаткою.  

 Зверніть увагу: наразі до моменту внесення змін у програмне 
забезпечення Реєстру замість порядкового номеру вказується 
формулювання “без присвоєння порядкового номеру”. 

Повний перелік дій нотаріуса наведений в Розділі 7.2.1. «Дії нотаріуса з 
припинення аграрної розписки».  

Припинення обтяжень в ДРОРМі 

Кредитор складає заяву про реєстрацію змін обтяження рухомого майна 
згідно з формою, затвердженою наказом Міністерства юстиції України, і 
звертається до нотаріуса. Нотаріус робить реєстраційні дії в ДРОРМі і складає 2 
примірники витягу: 

 Перший примірник видає кредитору (його уповноваженому представнику) 
 Другий примірник витягу Реєстратор протягом 5 календарних днів надсилає 

Боржнику. 

Детально процедура внесення змін до ДРОРМу про припинення обтяжень за 
аграрною розпискою описана в Додатку 9. 

Закон України “Про аграрні розписки” дозволяє звертатися з вимогою про внесення 
змін до ДРОРМу у зв’язку з припиненням аграрної розписки також і боржнику. 
Детальна процедура наразі законодавством не передбачена. Сторонам варто 
уточнювати у нотаріуса про таку можливість заздалегідь. 

Вартість послуг нотаріуса 

Визначається за домовленістю сторін, без жодних обмежень мінімальної чи 
максимальної суми (послуга технічного характеру). 

 Витрати нотаріуса:28  

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

• Перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей: 25,50 грн. 

• Перевірка справжності нотаріальних бланків аграрної розписки та 
довіреностей в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних 
документів: 1,50 грн/бланк 

• Припинення обтяження в ДРОРМі: безкоштовно 

                                                
28 Станом на січень 2019 
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6.2. ПРИПИНЕННЯ АГРАРНОЇ РОЗПИСКИ ПІСЛЯ 

ОТРИМАННЯ ВИКОНАННЯ В РЕЗУЛЬТАТІ ПРОЦЕДУРИ 

ПРИМУСОВОГО СТЯГНЕННЯ 

6.2.1. За рішенням суду 

У разі отримання кредитором примусового стягнення за аграрною розпискою на 
підставі рішення суду, сторони здійснюють процедуру, описану в Розділі 6.1 
«Припинення аграрної розписки після отримання добровільного виконання».  

Датою отримання виконання зобов’язання за такою аграрною розпискою буде 
дата передання виконавцем кредитору як стягувачу відповідних коштів або майна, 
стягнутих з боржника. 

6.2.2. За виконавчим написом 

У разі отримання кредитором примусового стягнення за аграрною розпискою на 
підставі виконавчого напису, вчиненого на підставі аграрної розписки, кредитор 
протягом 3 робочих днів з моменту отримання від виконавця відповідних 
коштів або майна, стягнутих з боржника, зобов’язаний звернутися до нотаріуса, 
що вчинив виконавчий напис на аграрній розписці, для виконання обов’язку, 
передбаченого Законом України «Про аграрні розписки», а саме:  

• вчинення напису на аграрній розписці про її виконання, і  

• повернення оригінального примірника аграрної розписки боржнику. 

Якщо на момент спливу цього строку до нотаріуса ще не надійшов оригінальний 
примірник аграрної розписки з виконавчим написом, направлений йому 
виконавцем, сторони складають акт (або інший документ в довільній формі), який в 
подальшому може бути використаний кредитором для заперечення стягнення з 
нього на користь боржника штрафів, передбачених ст.13 Закону України “Про 
аграрні розписки”.  

Всі інші дії здійснюються за процедурою, описаною в Розділі 6.1 «Припинення 
аграрної розписки після отримання добровільного виконання». 

6.3. ІНШІ ПІДСТАВИ ОКРІМ ВИКОНАННЯ 

Відповідно до ч.1 ст.12 Закону України “Про аграрні розписки” аграрні розписки 
діють до повного їх виконання. Втім, загальні норми Цивільного кодексу України 
передбачають ряд випадків, коли зобов’язання сторін припиняється з інших 
підстав.  

Інші можливі підстави припинення зобов’язань за аграрними розписками: 
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• Рішення суду про визнання аграрної розписки недійсною 

• Співпадіння боржника та кредитора в одній особі 

• Звільнення кредитором боржника від його обов’язків за аграрною розпискою 

• Сплив загальної позовної давності. 

6.3.1. Рішення суду про визнання аграрної 
розписки недійсною 

Дії учасників: 

1. Отримання рішення суду з відміткою суду про набрання ним законної сили 
2. Вноситься запис про припинення аграрної розписки в Реєстрі аграрних 

розписок 
3. Вноситься запис про припинення обтяження за аграрною розпискою до 

ДРОРМу 
4. Проведення операції в бухгалтерському обліку  

Отримання рішення суду з відміткою суду про набрання ним чинності 

Підвідомчість судових спорів і набрання рішенням суду законної сили відбувається 
в порядку, описаному в Розділі 5.2.2. «Примусове стягнення за аграрною 
розпискою на підставі рішення суду». 

Припинення аграрної розписки в Реєстрі аграрних розписок 

Заявник: боржник або кредитор. 

Документ-підстава: завірена судом копія судового рішення з відміткою про 
набрання ним законної сили. 

Нотаріус, отримавши таке звернення (в усній або письмовій формі) вчиняє дії, 
зазначені в Розділі 7.2.1. «Дії нотаріуса з припинення аграрної розписки». Нотаріус 
може вимагати надання йому оригінального примірника аграрної розписки на 
нотаріальному бланку для проставлення відмітки про припинення аграрної 
розписки. Доцільність такої дії оцінюватиметься на власний розсуд нотаріусом, 
який самостійно визначає порядок співвідношення норм п.30 та п.33 Порядку 
ведення Реєстру аграрних розписок. Сторонам варто уточнювати у нотаріуса про 
таку можливість заздалегідь. 

Припинення обтяжень в ДРОРМі 

Заявник. Кредитор або боржник 

Процедура. Детально процедура внесення змін до ДРОРМу про припинення 
обтяжень за аграрною розпискою описана в Додатку 9. 
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Порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна передбачає також 
можливість внесення змін до Державного реєстру обтяжень рухомого майна без 
“Заяви про реєстрацію змін обтяження рухомого майна” на підставі рішення суду. 

Вартість послуг нотаріуса 

Визначається за домовленністю сторін без жодних обмежень мінімальної чи 
максимальної суми (послуга технічного характеру). 

Витрати нотаріуса:29  

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

• Перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей: 25,50 грн. 

• Перевірка справжності нотаріальних бланків аграрної розписки та 
довіреностей в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних 
документів: 1,50 грн/бланк 

• Припинення обтяження в ДРОРМі: безкоштовно. 

Проведення операції в бухгалтерському обліку  

На підставі рішення суду, в момент його виконання, в бухгалтерському обліку 
сторін проводяться операції щодо скасування записів на підставі виданої аграрної 
розписки та відновлення попередніх записів.  

6.3.2. Співпадіння боржника та кредитора в одній 
особі 

Дії учасників: 

1. Вчинення передавального напису (індосаменту), за яким до боржника 
переходять права кредитора за аграрною розпискою; 

2. Відмітка на аграрній розписці про припинення в зв’язку з тим, що боржник і 
кредитор є однією особою; 

3. Сторони вносять запис про припинення аграрної розписки в Реєстрі 
аграрних розписок; 

4. Сторони вносять запис про припинення обтяження за аграрною розпискою 
до ДРОРМу;  

5. Проведення операції в бухгалтерському обліку. 

Відступлення боржнику прав кредитора за аграрною розпискою може мати місце 
при процедурі “вошаут” за товарною аграрною розпискою, при обміні аграрних 
розписок для зміни правовідносин за розпискою тощо. Боржник, що набув права 
кредитора за власною аграрною розпискою, має право (але не зобов’язаний) 
припинити аграрну розписку у зв’язку зі співпадінням в одній особі боржника та 
кредитора. 
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Вчинення передавального напису (індосаменту) на боржника  

Можливість кредитора відступати свої права за аграрною розпискою іншій особі є 
істотною умовою аграрної розписки. За наявності такого права та відсутності в 
аграрній розписці інших обмежень, кредитор може відступити свої права також і 
боржнику; 

Відмітка на аграрній розписці про припинення 

Відмітка про припинення аграрної розписки в зв’язку зі співпадінням боржника і 
кредитора в одній особі складається в довільній формі. Наприклад: «Припинено 
[дата, підпис і печатка (за наявності)]».  

Припинення аграрної розписки в Реєстрі аграрних розписок 

Заявник: боржник = новий кредитор. 

Документ-підстава: оригінальний примірник аграрної розписки з відміткою про 
припинення  

Нотаріус, отримавши звернення від боржника/кредитора (в усній або письмовій 
формі), вчиняє дії, зазначені в Розділі 7.2.1. «Дії нотаріуса з припинення аграрної 
розписки». 

Припинення обтяжень в ДРОРМі 

Детально процедура внесення змін до ДРОРМу про припинення обтяжень за 
аграрною розпискою описана в Додатку 9. 

Вартість послуг нотаріуса 

Визначається за домовленістю сторін без жодних обмежень мінімальної чи 
максимальної суми (послуга технічного характеру). 

 Витрати нотаріуса:30  

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

• Перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей: 25,50 грн. 

• Перевірка справжності нотаріальних бланків аграрної розписки та 
довіреностей в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних 
документів: 1,50 грн/бланк 

• Припинення обтяження в ДРОРМі: безкоштовно. 

Проведення операції в бухгалтерському обліку 
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На підставі реєстраційних дій в бухгалтерському обліку боржника проводиться 
операція щодо взаємозаліку заборгованості за аграрною розпискою та права 
вимоги за нею.  

6.3.3. Звільнення від обов’язків  

Дії учасників: 

1. Оформлення звільнення кредитором боржника від його обов’язків за 
аграрною розпискою; 

2. Внесення запису про припинення аграрної розписки в Реєстрі аграрних 
розписок; 

3. Внесення запису про припинення обтяження за аграрною розпискою до 
ДРОРМу; 

4. Проведення операції в бухгалтерському обліку. 

Оформлення звільнення кредитором боржника від його обов’язків за 
аграрною розпискою 

Таке оформлення здійснюється: 

 у формі договору, що укладається між боржником та кредитором, та не 
потребує обов’язкового нотаріального посвідчення, або  

 шляхом направлення кредитором відповідного листа боржнику 
o Зверніть увагу! Якщо сторони не склали договір про звільнення 

кредитором боржника від його обов’язків за аграрною розпискою, 
кредитор не зобов’язаний виконувати умови направленого ним 
боржнику листа з повідомленням про таке звільнення. 

На підставі одного з таких документів, кредитор здійснює на оригінальному 
примірнику аграрної розписки на нотаріальному бланку відповідний напис 
(наприклад: “Припинено звільненням від обов’язків”), який:  

 якщо кредитор фізична особа, скріплюється підписом кредитора, 
 якщо кредитор юридична особа, скріплюється підписом представника 

кредитора з вказівкою посади, імені представника кредитора, який здійснює 
підписання такого напису, а також печаткою юридичної особи (якщо її 
використання передбачено установчими документами юридичної особи). 

Припинення аграрної розписки в Реєстрі аграрних розписок 

Заявник: кредитор. 

Документ-підстава: оригінал аграрної розписки з відповідною відміткою 
кредитора. 

Для внесення до Реєстру аграрних розписок запису про припинення аграрної 
розписки з підстави звільнення кредитором боржника від його обов’язків за 
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аграрною розпискою, звертатися до нотаріуса має право лише кредитор (особисто 
або через свого представника). 

Нотаріус, отримавши таке звернення (в усній або письмовій формі), вчиняє дії, 
зазначені в Розділі 7.2.1. «Дії нотаріуса з припинення аграрної розписки». 

Припинення обтяжень в ДРОРМі 

Детально процедура внесення змін до ДРОРМу про припинення обтяжень за 
аграрною розпискою описана в Додатку 9. 

Вартість послуг нотаріуса 

Визначається за домовленістю сторін, без жодних обмежень мінімальної чи 
максимальної суми (послуга технічного характеру). 

 Витрати нотаріуса:31  

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

• Перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей: 25,50 грн. 

• Перевірка справжності нотаріальних бланків аграрної розписки та 
довіреностей в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних 
документів: 1,50 грн/бланк 

• Припинення обтяження в ДРОРМі: безкоштовно. 

Податкові наслідки і проведення операції в бухгалтерському обліку 

Податок на прибуток 

 Боржник Кредитор 

Якщо боржник є 
платником  
податку на прибуток  
на загальних підставах 

Прощену заборгованість 
визнає як дохід 

На відміну від бухгалтерського 
обліку, в податковому збільшує 
фінансовий результат на суму 
витрат від списання такої 
дебіторської заборгованості 
понад суму резерву сумнівних 
боргів. Тобто, коли 
підприємство, в силу певних 
причин, не нараховує та не 
використовує резерв сумнівних 
боргів, то фінансовий результат 
збільшується на суму 
прощеного боргу у повному 
обсязі. 

 

Якщо боржник є 
платником єдиного 
податку 

Прощену заборгованість 
визнає як дохід, до якого 
застосовується подвійний 

розмір ставки податку 
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ПДВ: У разі відображення кредитором в бухгалтерському обліку суми податкового 
кредиту за поставку товару на виконання товарної аграрної розписки, при 
звільненні боржника від зобов’язань за такою аграрною розпискою кредитор 
зобов’язаний донарахувати суму податкових зобов’язань з ПДВ на суму такого 
кредиту. 

6.3.4. Сплив загальної позовної давності 

Дії учасників: 

1. Оформлення факту спливу строку позовної давності за аграрною розпискою 
i. Надсилання повідомлення кредитору; 
ii. Через 14 днів: внесення запису до Реєстру аграрних розписок про 

неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною 
розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора; 

2. Через 3 роки: внесення запису про припинення аграрної розписки в Реєстрі 
аграрних розписок  

3. Внесення запису про припинення обтяження за аграрною розпискою до 
ДРОРМу 

4. Проведення операції в бухгалтерському обліку. 

Надсилання повідомлення кредитору 

Боржник за аграрною розпискою, строк виконання за якою настав, надсилає 
кредитору повідомлення про готовність до виконання аграрної розписки. Таке 
повідомлення надсилається цінним листом з описом вкладення. Повідомлення 
надсилається за зазначеним у Реєстрі аграрних розписок місцем реєстрації 
кредитора (для фізичних осіб) або його місцезнаходженням (для юридичних осіб). 

Внесення запису до Реєстру аграрних розписок про неможливість виконання 
боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю 
кредитора 

Після закінчення 14 календарних днів з дати надсилання повідомлення 
боржником кредитору, боржник звертається до нотаріуса для внесення до Реєстру 
аграрних розписок запису про неможливість виконання боржником 
зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора. 

До відносин сторін за аграрною розпискою сьогодні застосовується загальний строк 
позовної давності, встановлений ст.257 ЦК України тривалістю в 3 календарні 
роки. 

Внесення запису про припинення аграрної розписки в Реєстрі аграрних 
розписок 

Боржник має право звернутися до нотаріуса після спливу строку позовної давності, 
однак не раніше ніж через 3 роки з дати внесення до Реєстру аграрних розписок 
запису про неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною 
розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора. 
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Нотаріус, отримавши таке звернення (в усній або письмовій формі), вчиняє дії, 
зазначені в Розділі 7.2.1. «Дії нотаріуса з припинення аграрної розписки», з 
урахуванням наступного: 

Нотаріус додатково перевіряє відомості про дату внесення до Реєстру аграрних 
розписок запису про неможливість виконання боржником зобов’язання за аграрною 
розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора, для чого отримує довідку з Реєстру 
аграрних розписок. 

У разі відсутності в довідці з Реєстру аграрних розписок підтвердження про 
внесення до Реєстру аграрних розписок запису про неможливість виконання 
боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора 
або при наявності запису про вчинення виконавчого напису на підставі цієї аграрної 
розписки, нотаріус відмовляє у внесенні запису про припинення аграрної розписки 
у зв’язку із спливом загальної позовної давності. В такому випадку запис про 
припинення аграрної розписки вноситься виключно на підставі рішення суду. 

Припинення обтяжень в ДРОРМі 

Детально процедура внесення змін до ДРОРМу про припинення обтяжень за 
аграрною розпискою описана в Додатку 9. 

У випадку бездіяльності кредитора, боржник звертається за захистом своїх прав до 
суду; в такому випадку запис про припинення обтяження за аграрною розпискою до 
Державного реєстру обтяжень рухомого майна вноситься виключно на підставі 
рішення суду. 

Вартість послуг нотаріуса 

Вартість обох послуг: 

• Внесення запису до Реєстру аграрних розписок про неможливість виконання 
боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю 
кредитора, і 

• Внесення запису про припинення аграрної розписки в Реєстрі аграрних 
розписок 

визначається за домовленістю сторін, без жодних обмежень мінімальної чи 
максимальної суми (послуга технічного характеру). 

Витрати нотаріуса за внесення запису про неможливість виконання боржником 
зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора32:  

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

• Перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей: 25,50 грн. 

• Перевірка справжності нотаріальних бланків довіреностей в Єдиному 
реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів: 1,50 грн/бланк 

                                                
32 Станом на листопад 2018 
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Витрати нотаріуса за внесення запису про неможливість виконання боржником 
зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора33:  

• Отримання довідки з Реєстру аграрних розписок для підтвердження спливу 
трьох років з дати внесення запису про неможливість виконання 
зобов’язань: 355 грн. 

• Вартість реєстраційної дії в Реєстрі аграрних розписок: 350 грн.  

• Перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей: 25,50 грн. 

• Перевірка справжності нотаріальних бланків довіреностей в Єдиному 
реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів: 1,50 грн/бланк 

• Припинення обтяження в ДРОРМі: безкоштовно. 

Проведення операції в бухгалтерському обліку 

Податкові наслідки і проведення операції в бухгалтерському обліку є аналогічними 
до сценарію «звільнення кредитором боржника від його обов’язків за аграрною 
розпискою». Детальна процедура описана в Розділі 6.3.3. «Припинення дії аграрної 
розписки на підставі звільнення боржника від обов’язків». 

                                                
33 Станом на січень 2019 
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Розділ VII 
Перелік дій нотаріусів з аграрними 
розписками  

7.1. НОТАРІАЛЬНІ ДІЇ 

Під нотаріальною дією розуміють посвідчення безспірних прав та фактів, що мають 
юридичне значення, а також вчинення інших дій, спрямованих на позасудову 
охорону прав і інтересів осіб, які належать до повноважень нотаріальних органів. 

Вчинення нотаріальних дій регулюється Законом України “Про нотаріат”, наказом 
Міністерства юстиції України “Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних 
дій нотаріусами України” та іншими нормативними актами.  

Вчинення цих дій супроводжується використанням спеціальних бланків 
нотаріальних документів та записами в численних реєстрах, а результати таких дій 
формуються у вигляді нотаріальних справ та підлягають зберіганню в особливому 
порядку. 

Нотаріальні дії з аграрними розписками супроводжуються реєстраційним діями в 
Реєстрі аграрних розписок. 

7.1.1. Дії нотаріуса з посвідчення аграрної 
розписки 

При посвідченні аграрної розписки нотаріусом здійснюються наступні дії: 

1. Отримання оплати 
2. Ідентифікація особи представника боржника  

 перевірка паспорта, ідентифікаційного коду 
3. Перевірка повноважень представника боржника (перевірка реєстрації 

довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей)  
4. Перевірка правоздатності/дієздатності боржника  

 перевірка правоздатності юридичної особи боржника (перевірка 
відомостей про боржника в ЄДР, статутних документів)  

 перевірка дієздатності боржника фізичної особи, наявності згоди 
подружжя на укладення аграрної розписки  

5. Перевірка наявності у боржника прав на землі сільськогосподарського 
призначення:  

 звірка інформації з відомостями з Державного реєстру речових 
прав на нерухоме майно щодо ділянок, права на які виникли після 
2013р.,  

 отримання інформації з Державного земельного кадастру щодо 
ділянок, права на які виникли до 2013 року  
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6. Перевірка відсутності у боржника обтяжень в Державному реєстрі 
обтяжень рухомого майна  

7. Перевірка неперебування боржника в Єдиному реєстрі боржників згідно 
з ч.3 ст.9 ЗУ "Про виконавче провадження"  

8. Ідентифікація особи представника кредитора (перевірка паспорта, 
ідентифікаційного коду) - опціонально, при підписанні аграрної розписки 
також і кредитором  

9. Перевірка повноважень представника кредитора (перевірка реєстрації 
довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей, крім довіреностей виданих 
за кордоном і легалізованих належним чином) - опціонально, при 
підписанні аграрної розписки також і кредитором  

10. Перевірка правоздатності/дієздатності кредитора  
 перевірка правоздатності юридичної особи кредитора (перевірка 

відомостей про боржника в ЄДР, статутних документів) - 
опціонально, при підписанні аграрної розписки також і кредитором  

 перевірка дієздатності кредитора - фізичної особи, наявності 
згоди подружжя на укладення аграрної розписки  

11. Перевірка відповідності тексту аграрної розписки вимогам закону  
12. Перевірка неперебування сторін у переліку осіб, щодо яких 

запроваджені санкції згідно Закону України «Про санкції»  
13. Роз'яснення представникам сторін розписки значення її видачі, 

наслідків та змісту  
14. Визначення нотаріусом здатності представників сторін усвідомлювати 

значення своїх дій та керувати ними  
15. Визначення нотаріусом однакового розуміння представниками сторін 

значення їхніх дій та наслідків аграрної розписки  
16. Перевірка справжності кожного аркушу нотаріальних бланків, на яких 

викладені надані нотаріусу документи, через запити до Єдиного реєстру 
спеціальних бланків нотаріальних документів  

17. Ознайомлення представників сторін зі змістом аграрної розписки, яку 
вони будуть підписувати  

18. Викладення одного примірника тексту розписки на нотаріальному 
бланку  

19. Перевірка власноручного підписання двох примірників розписки 
представниками сторін шляхом підписання у присутності нотаріуса  

20. Вчинення посвідчувального напису  
21. Присвоєння порядкового номеру нотаріальній дії, реєстрація дії в 

реєстрі для реєстрації нотаріальних дій  
22. Перенесення на оригінали аграрної розписки порядкового номеру 

нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій 
23. Реєстрація використаних нотаріальних бланків в Єдиному реєстрі 

спеціальних бланків нотаріальних документів  
24. Формування матеріалів нотаріальної справи та забезпечення їхнього 

зберігання в конторі нотаріуса, своєчасне передання до нотаріального 
архіву. 

25. Реєстрація розписки в Реєстрі аграрних розписок, в т.ч. видача 
витягу 

26. Вчинення напису на оригіналах аграрної розписки з інформацією про 
реєстрацію розписки у Реєстрі аграрних розписок 

27. Реєстрація обтяжень, що виникли за аграрною розпискою, в 
Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 
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7.1.2. Дії нотаріуса з посвідчення передавального 
напису на аграрній розписці  

При посвідченні передавального напису на аграрній розписці нотаріусом 
здійснюються наступні дії: 

1. Отримання оплати 
2. Ідентифікація особи представника попереднього кредитора (перевірка 

паспорта, ідентифікаційного коду) 
3. Перевірка повноважень представника попереднього кредитора (перевірка 

реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей) 
4. Перевірка правоздатності/дієздатності попереднього кредитора  
5. Перевірка правоздатності юридичної особи попереднього кредитора 

(перевірка відомостей про боржника в ЄДР, статутних документів) 
6. Перевірка дієздатності фізичної особи - попереднього кредитора, наявності 

згоди подружжя на передання аграрної розписки  
7. Перевірка відсутності  в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

зареєстрованих обтяжень майна попереднього кредитора, що включають в 
себе права кредитора (права вимоги) за аграрною розпискою  

8. Перевірка неперебування попереднього кредитора у Єдиному реєстрі 
боржників 

9. Ідентифікація особи представника нового кредитора (перевірка паспорта, 
ідентифікаційного коду) 

10. Перевірка повноважень представника нового кредитора (перевірка 
реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей, крім довіреностей 
виданих за кордоном і легалізованих належним чином) 

11. Перевірка правоздатності/дієздатності нового кредитора  
12. Перевірка правоздатності юридичної особи нового кредитора (перевірка 

відомостей про боржника в ЄДР, статутних документів) 
13. Перевірка дієздатності фізичної особи - нового кредитора, наявності згоди 

подружжя на набуття прав кредитора за аграрною розпискою  
14. Перевірка неперебування сторін у переліку осіб, щодо яких запроваджені 

санкції згідно Закону України «Про санкції»  
15. Роз'яснення представникам сторін розписки значення її передачі, наслідків 

та змісту 
16. Визначення нотаріусом здатності представників сторін усвідомлювати 

значення своїх дій та керувати ними 
17. Визначення нотаріусом однакового розуміння представниками сторін 

значення їхніх дій та наслідків передання прав за аграрною розпискою 
18. Перевірка справжності кожного аркушу нотаріальних бланків, на яких 

викладені надані нотаріусу документи, через запити до Єдиного реєстру 
спеціальних бланків нотаріальних документів 

19. Перевірка реєстрації аграрної розписки в Реєстрі аграрних розписок 
20. Перевірка актів про передачу прав кредитора на відповідність вимогам 

законодавства 
21. Ознайомлення представників сторін зі змістом актів про передачу прав 

кредитора, які вони будуть підписувати 
22. Перенесення на текст аграрної розписки передавального напису (який 

включає передавальний напис кредитора та передавальний напис 
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нотаріуса), в тому числі з доданням нового нотаріального бланку (за 
потреби) 

• Зверніть увагу! Правила ведення нотаріального діловодства 
передбачають дві форми передавального напису нотаріуса залежно 
від реєстрації попереднього кредитора  - форму 86 для фізичних осіб 
та форму 87 для юридичних осіб. 

23. Заповнення передавального напису на аграрній розписці  
24. Перевірка власноручного підписання представниками сторін у присутності 

нотаріуса двох примірників актів приймання-передачі (для матеріалів справи 
нотаріуса і нового кредитора) та власноручного підписання попереднім 
кредитором у присутності нотаріуса передавального напису на аграрній 
розписці; 

25. Присвоєння порядкового номеру нотаріальній дії, реєстрація дії в реєстрі 
для реєстрації нотаріальних дій  

26. Перенесення на оригінали аграрної розписки порядкового номеру 
нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій  

27. Реєстрація зміни кредитора за аграрною розпискою в Реєстрі аграрних 
розписок, в т.ч. видача витягу 

28. Реєстрація використаного нотаріального бланку в Єдиному реєстрі 
спеціальних бланків нотаріальних документів, код витрачання такого бланку 
13 -  “інші дії” 

29. Формування матеріалів нотаріальної справи та забезпечення їхнього 
зберігання в конторі нотаріуса, своєчасне передання до нотаріального 
архіву 

30. Пересилання копії матеріалів нотаріальної справи нотаріусу, який посвідчив 
розписку 

31. Вручення новому кредитору оригінального примірника аграрної розписки з 
передавальним написом та одного примірника акту приймання-передачі; за 
бажанням сторін можуть бути складені додаткові примірники акту 
приймання-передачі. 

7.1.3. Дії нотаріуса з посвідчення змін до аграрної 
розписки  

Нотаріусом здійснюються наступні дії:  

1. Отримання оплати 
2. Ідентифікація особи боржника, його представника (перевірка паспорта, 

ідентифікаційного коду)  

• перевірка повноважень представника боржника (перевірка реєстрації 
довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей, крім довіреностей 
виданих за кордоном і легалізованих належним чином, перевірка 
відомостей про представника юридичної особи, який має право діяти 
без довіреності)  

3. Перевірка правоздатності/дієздатності боржника  

• перевірка правоздатності юридичної особи боржника (перевірка 
відомостей про боржника в ЄДР, статутних документів)  

• перевірка дієздатності фізичної особи - боржника, наявності згоди 
подружжя на укладення договору про зміну відносин за аграрною 
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розпискою  
4. Ідентифікація особи кредитора, його представника (перевірка паспорта, 

ідентифікаційного коду)  

• перевірка повноважень представника кредитора (перевірка 
реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей, крім 
довіреностей виданих за кордоном і легалізованих належним чином) 
- опціонально 

5. Перевірка правоздатності/дієздатності кредитора  

• перевірка правоздатності юридичної особи кредитора (перевірка 
відомостей про боржника в ЄДР, статутних документів)  

• перевірка дієздатності фізичної особи - кредитора, наявності згоди 
подружжя на внесення змін до аграрної розписки  

6. Перевірка реєстрації розписки у Реєстрі аграрних розписок  
7. Перевірка відповідності тексту договору вимогам закону  
8. Перевірка неперебування сторін у переліку осіб, щодо яких запроваджені 

санкції згідно Закону України «Про санкції»  
9. Роз'яснення сторонам (їхнім представникам) значення договору, його 

наслідків та змісту  
10. Визначення нотаріусом здатності сторін (їхніх представників) усвідомлювати 

значення своїх дій та керувати ними  
11. Визначення нотаріусом однакового розуміння сторонами (їхніми 

представниками) значення їхніх дій та наслідків аграрної розписки  
12. Перевірка справжності кожного аркушу нотаріальних бланків, на яких 

викладені надані нотаріусу документи, через запити до Єдиного реєстру 
спеціальних бланків нотаріальних документів  

13. Ознайомлення сторін (їхніх представників) зі змістом договору, який вони 
будуть підписувати  

14. Викладення договору не менше ніж в двох оригінальних примірниках,  хоча б 
один примірник викладається на нотаріальних бланках. 

15. Перевірка власноручного підписання всіх примірників договору сторонами 
(їхніми представниками) шляхом підписання у присутності нотаріуса 

• у разі зміни предмету застави – перевірка правильності вчинення 
сторонами напису на аграрній розписці про зміну предмету застави 

16. Вчинення посвідчувального напису про нотаріальне посвідчення договору 
на всіх його примірниках 

17. Присвоєння порядкового номеру нотаріальній дії, реєстрація дії в реєстрі 
для реєстрації нотаріальних дій  

18. Реєстрація використаних нотаріальних бланків в Єдиному реєстрі 
спеціальних бланків нотаріальних документів  

19. Формування матеріалів нотаріальної справи та забезпечення їхнього 
зберігання в конторі нотаріуса 

20. Реєстрація змін в Реєстрі аграрних розписок, в т.ч. видача витягу 
21. Вчинення напису на оригіналі аграрної розписки з інформацією про 

реєстрацію змін відомостей у Реєстрі аграрних розписок 
22. Реєстрація зміни обтяжень, що виникли за аграрними розписками, в 

Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 

7.1.4. Дії нотаріуса з вчинення виконавчого напису  

При вчиненні виконавчого напису нотаріусом здійснюються наступні дії: 
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1. Отримання оплати. 
2. Ідентифікація особи представника кредитора (перевірка паспорта, 

ідентифікаційного коду) 
3. Перевірка повноважень представника кредитора (перевірка реєстрації 

довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей, крім довіреностей виданих за 
кордоном і легалізованих належним чином) 

4. Перевірка правоздатності юридичної особи кредитора (перевірка відомостей 
про боржника в ЄДР, статутних документів) 

5. Перевірка відповідності тексту змін до аграрної розписки вимогам закону 
6. Перевірка неперебування сторін у переліку осіб, щодо яких запроваджені 

санкції згідно Закону України «Про санкції»  
7. Роз'яснення представнику кредитора значення вчинення виконавчого 

напису, наслідків та змісту цієї нотаріальної дії 
8. Визначення нотаріусом здатності кредитора (представника кредитора) 

усвідомлювати значення своїх дій та керувати ними 
9. Перевірка реєстрації Аграрної розписки у Реєстрі аграрних розписок 
10. Перевірка справжності кожного аркушу нотаріальних бланків, на яких 

викладені надані нотаріусу документи, через запити до Єдиного реєстру 
спеціальних бланків нотаріальних документів 

11. Ознайомлення кредитора зі змістом виконавчого напису 
12. Викладення виконавчого напису на нотаріальному бланку 
13. Отримання від кредитора власноруч в присутності нотаріуса підписаної 

заяви 
14. Вчинення виконавчого напису, прикріплення його до оригіналу аграрної 

розписки 
15. Присвоєння порядкового номеру нотаріальній дії, реєстрація дії в реєстрі 

для реєстрації нотаріальних дій  
16. Перенесення на оригінал виконавчого напису порядкового номеру 

нотаріальної дії в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій  
17. Реєстрація вчинення виконавчого напису в Реєстрі аграрних розписок, 

в т.ч. видача витягу 
18. Реєстрація використаних нотаріальних бланків в Єдиному реєстрі 

спеціальних бланків нотаріальних документів 
19. Формування матеріалів нотаріальної справи та забезпечення їхнього 

зберігання в конторі нотаріуса, своєчасне передання до нотаріального 
архіву 

7.2. ДІЇ З РЕЄСТРОМ АГРАРНИХ РОЗПИСОК 

Реєстраційні дії в Реєстрі аграрних розписок регулюються Постановою Кабінету 
Міністрів України «Про затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних 
розписок» та іншими нормативними актами. 

Виключно реєстраційними діями (які не передбачають вчинення нотаріальних дій) 
є: 

• реєстрація припинення дії аграрної розписки 

• реєстрація неможливості виконання боржником розписки через 
прострочення кредитора 
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• видача витягів та довідок з Реєстру аграрних розписок. 

7.2.1. Дії нотаріуса з припинення аграрної розписки 

Вчиняючи реєстраційну дію "Припинення аграрної розписки" нотаріус: 

1. Проводить ідентифікацію особи представника заявника 
 Перевірка паспорта, ідентифікаційного коду 

2. Проводить перевірку повноважень представника заявника 
 перевірка реєстрації довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей, 

крім довіреностей виданих за кордоном і легалізованих належним 
чином, 

 перевірка внесення відомостей про представника до Єдиного 
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та 
громадських формувань як про особу, яка має право 
представляти юридичну особу без довіреності 

3. Проводить перевірку правоздатності юридичної особи заявника 
 перевірка відомостей про боржника в ЄДР, статутних документів 

4. Здійснює перевірку реєстрації аграрної розписки у Реєстрі 
аграрних розписок 

5. Здійснює перевірку справжності кожного аркушу нотаріальних бланків, 
на яких викладений оригінальний примірник аграрної розписки 
(опціонально: довіреність представника заявника, якщо вона посвідчена 
нотаріально) 
 

 через запити до Єдиного реєстру спеціальних бланків 
нотаріальних документів 

6. Опціонально: здійснює оформлення та присутній при підписанні заяви 
про внесення запису до Реєстру аграрних розписок про припинення 
аграрної розписки  

7. Вносить запис в Реєстр аграрних розписок про припинення 
аграрної розписки 

 в т.ч. скріплює запис в Реєстрі аграрних розписок особистим 
електронним цифровим підписом нотаріуса та видає витяг про 
внесення запису про припинення аграрної розписки 

8. Опціонально: здійснює формування матеріалів реєстраційної дії та 
зберігає їх у вхідній кореспонденції нотаріуса 

9. Отримує оплату як за послугу технічного характеру  
 визначається за згодою сторін без будь-яких обмежень 

10. Проставляє на оригінальному примірнику аграрної розписки на 
нотаріальному бланку відмітку про її припинення із зазначенням дати та 
порядкового номеру внесення запису до Реєстру, засвідчує її своїм 
підписом та скріплює печаткою. 

11. Опціонально: здійснює повернення заявнику оригінального примірника 
аграрної розписки на нотаріальному бланку з написом “Виконано” 
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7.2.2. Дії нотаріуса з внесення запису про 
неможливість виконання боржником зобов’язань  

Вчинення нотаріусом реєстраційної дії "Неможливість виконання боржником 
зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора" передбачає 
наступні етапи: 

1. Ідентифікація особи представника боржника (перевірка паспорта, 
ідентифікаційного коду) 

2. Перевірка повноважень представника боржника (перевірка реєстрації 
довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей, крім довіреностей виданих за 
кордоном і легалізованих належним чином) 

3. Перевірка правоздатності юридичної особи боржника (перевірка відомостей 
про боржника в ЄДР, статутних документів) 

4. Перевірка справжності кожного аркушу нотаріальних бланків, на яких 
викладені надані нотаріусу документи, через запити до Єдиного реєстру 
спеціальних бланків нотаріальних документів 

5. Перевірка реєстрації аграрної розписки у Реєстрі аграрних розписок 
6. Оформлення заяви про реєстрацію неможливості виконання боржником 

зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з відсутністю кредитора  
7. Реєстрація в Реєстрі аграрних розписок факту неможливості 

виконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у зв’язку з 
відсутністю кредитора, в т.ч. видача витягу 

8. Формування матеріалів реєстраційної дії та їхнє зберігання у вхідній 
кореспонденції нотаріуса 

9. Отримання оплати. 

7.2.3. Дії нотаріуса з видачі витягів та довідок з 
Реєстру 

Вчинення нотаріусом реєстраційної дії "Видача витягів та довідок з Реєстру" 
передбачає наступні етапи: 

1. Ідентифікація особи представника боржника або кредитора (перевірка 
паспорта, ідентифікаційного коду) 

2. Перевірка повноважень представника боржника (перевірка реєстрації 
довіреності в Єдиному реєстрі довіреностей, крім довіреностей виданих за 
кордоном і легалізованих належним чином) 

3. Перевірка правоздатності юридичної особи боржника (перевірка відомостей 
про боржника в ЄДР, статутних документів) 

4. Перевірка справжності кожного аркушу нотаріальних бланків, на яких 
викладені надані нотаріусу документи, через запити до Єдиного реєстру 
спеціальних бланків нотаріальних документів 

5. Перевірка реєстрації Аграрної розписки у Реєстрі аграрних розписок 
6. Оформлення заяви про видачу витягу чи довідки  
7. Вчинення реєстраційної дії "видача витягу з Реєстру аграрних 

розписок" чи "видача довідки з Реєстру аграрних розписок" 
8. Формування матеріалів реєстраційної дії та їхнє зберігання у вхідній 
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кореспонденції нотаріуса 
9. Отримання оплати. 
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Розділ VIII 
Оподаткування і бухгалтерський облік 
операцій з аграрними розписками 

8.1. ОПОДАТКУВАННЯ ПДВ 

В загальному порядку оподатковуються ПДВ: 

• Постачання кредиторами товарів чи послуг агровиробникам, які видають 
аграрні розписки на виконання і забезпечення власних зобов’язань; 

• Постачання агровиробниками сільськогосподарської продукції на виконання 
товарних аграрних розписок. 

Обіг аграрних розписок (видача, передача прав за ними, повернення після 
виконання) не є об’єктом оподаткування ПДВ внаслідок застосування наступних 
положень Податкового кодексу України (ПК): 

• пільги щодо обігу валютних цінностей (діяла до 07.02.2019)  

• пільги щодо обігу боргових інструментів. 

Оподаткування ПДВ операцій з товарними аграрними розписками, що були 
видані в обмін на постачання агровиробнику товарів / послуг (бартер), 
передбачає: 

• ПДВ-зобов’язання у кредитора та ПДВ-кредит у боржника виникають за 
фактом відвантаження боржнику товарів/надання послуг, 

• ПДВ-зобов’язання у боржника та ПДВ-кредит у кредитора виникають за 
фактом відвантаження кредитору сільськогосподарської продукції  

o Незалежно від того, чи відбувається поставка кредитору, кому була 
видана аграрна розписка, чи новому кредитору, якому були 
відступлені права за нею. 

Зверніть увагу, в цих операціях ПДВ-зобов’язання не виникають:  

• У боржника при отриманні товарів і послуг від кредитора 

• У кредитора при відступленні прав за розпискою.  

Оподаткування ПДВ операцій з товарними аграрними розписками, що були 
видані в обмін на отримання передоплати від кредитора, передбачає: 

• ПДВ-зобов’язання у кредитора та ПДВ-кредит у боржника виникають за 
фактом отримання боржником передоплати. 

Зверніть увагу, в таких операціях при подальшій передачі кредитором прав за 
розпискою, в нього виникає обов’язок нарахувати «умовне» ПДВ-зобов’язання, а у 
нового кредитора не виникає права на ПДВ-кредит.  
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Тому передача прав за такими аграрними розписками не має економічної 
доцільності, якщо сторона (сторони) є платниками ПДВ. 

Відшкодування ПДВ в операціях за товарними аграрними розписками: 

За загальним правилом, при експорті сільськогосподарської продукції кредитор-
платник ПДВ має право на бюджетне відшкодування суми податку, фактично 
сплаченій ним за такі товари. 

Проте чинні формулювання Податкового кодексу України не надають такої 
можливості кредитору, який набув права за аграрною розпискою від іншого 
кредитора (оскільки, фактично цей кредитор купив у попереднього кредитора права 
по розписці без ПДВ, а не сільськогосподарську продукцію у боржника з ПДВ).  

8.2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

Можливі варіанти обліку аграрних розписок у агровиробника і кредиторів: 

A. На балансі як актив/пасив + розкриття додаткової інформації поза 
балансом 

У боржника: 

• На балансі як кредиторська заборгованість (наприклад, рахунок 685/ТАР) 

• Поза балансом (рахунок 05) 

У кредитора: 

• На балансі як дебіторська заборгованість (наприклад, рахунок 377/ТАР) 

• Поза балансом (рахунок 06) 

B. Поза балансом (забезпечення)  

Інформація про аграрну розписку розкривається поза балансом у боржника 
(рахунок 05) і кредитора (рахунок 06). 

Зверніть увагу: Використання балансових рахунків є необхідним для відступлення 
прав за аграрними розписками через індосамент та/або при зверненні стягнення на 
боржника за аграрною розпискою.  

У випадку позабалансового обліку аграрних розписок кредитору необхідно 
здійснити новацію (заміну) зобов’язань боржника за договором на зобов’язання за 
аграрною розпискою, після чого, зобов’язання за аграрною розпискою починають 
обліковуватись на балансі. 
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8.3. ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК 

Оподаткування податком на прибуток здійснюється за результатами господарської 
діяльності відповідно до даних бухгалтерського обліку.  
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Додатки 

Додаток 1 

 
Перелік сільськогосподарської продукції,  

майбутній врожай якої може бути переданий  
в заставу за аграрної розпискою 

 
Український класифікатор товарів ЗЕД, Розділ I:  
 
Живі тварини; продукти тваринного походження 

Код товару Найменування товару 

01 Живі тварини 

02 М’ясо та їстівні субпродукти 

03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні безхребетні 

04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний мед; їстівні 
продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені 

05 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці не зазначені 

 
Український класифікатор товарів ЗЕД, Розділ II:  
 
Продукти рослинного походження 

Код товару Найменування товару 

06 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та інші аналогічні 
частини рослин; зрізані квіти і декоративна зелень 

07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульби 

08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь 

09 Кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі 

10 Зернові культури 

11 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості; солод; крохмалі; 
інулін; пшенична клейковина 

12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди та зерна; 
технічні або лікарські рослини; солома і фураж 

13 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші рослинні соки і 
екстракти 

14 Рослинні матеріали для виготовлення плетених виробів; інші 
продукти рослинного походження, в іншому місці не зазначені 
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Додаток 2 

 

Землі,  
майбутній врожай з яких може бути переданий  

в заставу за аграрною розпискою 
 

Код КВЦПЗ 
Назва 

Розділ Підрозділ 

Секція A  Землі сільськогосподарського 
призначення 

01  
 

Землі сільськогосподарського 
призначення (землі, надані для 
виробництва сільськогосподарської 
продукції, здійснення 
сільськогосподарської науково-дослідної 
та навчальної діяльності, розміщення 
відповідної виробничої інфраструктури, у 
тому числі інфраструктури оптових ринків 
сільськогосподарської продукції, або 
призначені для цих цілей; землі, надані 
для діяльності у сфері надання послуг у 
сільському господарстві, та інше) 

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

01.02 Для ведення фермерського господарства 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

01.05 Для індивідуального садівництва 

01.06 Для колективного садівництва 

01.07 Для городництва 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства 

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 
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Додаток 3  

 

Рекомендоване формулювання положень договору  

для його узгодження з аграрною розпискою 

Договір купівлі-продажу, 
 за яким оплата буде проводитися на умовах фінансової аграрної розписки 

При обліку аграрної розписки як активу на балансі учасників відносин: 

“Виконання зобов’язань з оплати вартості поставленого за цим 
договором товару здійснюватиметься Покупцем в формі виконання 
фінансової аграрної розписки, що буде видана Покупцем Постачальнику на 
підставі цього договору”  

При обліку аграрної розписки поза балансом учасників відносин як 
забезпечення: 

“Зобов’язання Покупця щодо своєчасної оплати вартості поставленого за 
цим договором товару забезпечується фінансовою аграрною розпискою 
Покупця, форма якої є додатком до цього Договору і є його невід’ємною 
частиною. Сплата вартості товару та сум можливої неустойки, іншої 
відповідальності за неналежне виконання зобов’язань за цим Договором 
здійснюється Покупцем в тому числі шляхом спрямування платежів за 
фінансовою аграрною розпискою на погашення суми такої заборгованості 
(виконання Покупцем зобов’язань боржника за фінансовою аграрною 
розпискою). При цьому Постачальник зобов’язується повернути Покупцю 
суму перевищення суми зобов’язання Покупця за фінансовою аграрною 
розпискою (без врахування суми неустойки чи іншої відповідальності за 
несвоєчасне виконання зобов’язань за аграрною розпискою) над розміром 
суми вартості поставленого за цим договором товару, в тому числі 
шляхом здійснення зарахування зустрічних однорідних вимог. 

Постачальник має право припинити зобов’язання за цим Договором та 
вимагати в повному обсязі виконання зобов’язань за вказаною вище 
фінансовою аграрною розпискою. Для цього Постачальник зобов’язаний не 
пізніше ніж за 10 днів до дати припинення зобов’язання за цим Договором, 
письмово повідомити про такий свій намір Покупця. 
 
Замість оплати суми різниці між розміром заборгованості Покупця за цим 
Договором та сумою зобов’язань за такою аграрною розпискою (її 
оціночною вартістю, якщо сума зобов’язання визначена за формулою, хоча 
б одна зі змінних якої визначена подією в майбутньому) може бути 
проведене зарахування суми такої вимоги Покупця з вимогою до нього по 
аграрній розписці, про що Постачальником на аграрній розписці робиться 
відмітка про отримання виконання у відповідній сумі. В момент 
припинення зобов’язання за цим Договором Постачальник зобов’язаний 
сплатити Покупцю суму різниці між розміром заборгованості Покупця за 
цим Договором та сумою зобов’язань за виданою на виконання цього 
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Договору аграрною розпискою (її оціночною вартістю, якщо сума 
зобов’язання визначена за формулою, хоча б одна зі змінних якої визначена 
подією в майбутньому). Постачальник зобов’язаний негайно після повного 
виконання Покупцем зобов’язань за цим Договором проставити на 
фінансовій аграрній розписці відмітку «Виконано», скріпити її своїм 
підписом (підписом уповноваженої особи) та в триденний строк 
повернути оригінал аграрної розписки з таким написом Покупцю нарочно 
або в той самий строк направити цінним листом з описом вкладення на 
адресу Покупця, вказану в цьому Договорі.”  
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Договір кредиту,  
за яким повернення коштів відбудеться на умовах фінансової аграрної розписки 

При обліку аграрної розписки як активу на балансі учасників відносин: 

“Повернення Позичальником кредиту та процентів за користування 
кредитом за цим Договором здійснюється шляхом спрямування платежів 
за фінансовою аграрною розпискою, що буде видана на виконання цього 
договору, на погашення суми кредиту та процентів за користування 
кредитом згідно з графіком розрахунків - виконання Позичальником 
зобов’язань боржника за фінансовою аграрною розпискою”  

При обліку аграрної розписки поза балансом учасників відносин як 
забезпечення: 

“Зобов’язання Позичальника щодо своєчасного повернення кредиту та 
сплати процентів за користування кредитом забезпечується фінансовою 
аграрною розпискою Позичальника, форма якої є додатком до цього 
Договору і є його невід’ємною частиною. Повернення Позичальником 
кредиту, сплата процентів за користування кредитом та сум можливої 
неустойки, іншої відповідальності за неналежне виконання зобов’язань за 
цим Договором здійснюється Позичальником в тому числі шляхом 
спрямування платежів за фінансовою аграрною розпискою на погашення 
суми кредиту та процентів за користування кредитом згідно з графіком 
розрахунків (виконання Позичальником зобов’язань боржника за 
фінансовою аграрною розпискою). При цьому Кредитодавець 
зобов’язується повернути Позичальнику суму перевищення суми 
зобов’язання Позичальника за фінансовою аграрною розпискою (без 
врахування суми неустойки чи іншої відповідальності за несвоєчасне 
виконання зобов’язань за аграрною розпискою) над розміром суми кредиту 
та процентів за користування кредитом за цим Договором, в тому числі 
шляхом прийняття зарахування зустрічних однорідних вимог. 

Кредитодавець має право припинити зобов’язання за цим Договором та 
вимагати в повному обсязі виконання зобов’язань за вказаною вище 
фінансовою аграрною розпискою. Для цього Кредитодавець зобов’язаний 
не пізніше ніж за 10 днів до дати припинення зобов’язання за цим 
Договором, письмово повідомити про такий свій намір Позичальника. При 
взаємозаліку надходжень грошових коштів, що перевищують основне 
зобов'язання за кредитним договором (у випадках невиконання або 
передачі прав вимог), замість сплати суми різниці між розміром 
заборгованості Позичальника за цим Договором та сумою зобов’язань за 
такою аграрною розпискою (її оціночною вартістю, якщо сума 
зобов’язання визначена за формулою, хоча б одна зі змінних якої визначена 
подією в майбутньому), може бути проведене зарахування суми такої 
вимоги Позичальника з вимогою до нього по аграрній розписці, про що 
Кредитодавцем на аграрній розписці робиться відмітка про отримання 
виконання у відповідній сумі. 
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В момент припинення зобов’язання за цим Договором Кредитодавець 
зобов’язаний сплатити Позичальнику суму різниці між розміром 
заборгованості Позичальника за цим Договором та сумою зобов’язань за 
виданою на виконання цього Договору аграрною розпискою (її оціночною 
вартістю, якщо сума зобов’язання визначена за формулою, хоча б одна зі 
змінних якої визначена подією в майбутньому).  
 
Кредитодавець зобов’язаний негайно після повного виконання 
Позичальником зобов’язань за цим Договором проставити на фінансовій 
аграрній розписці відмітку «Виконано», скріпити її своїм підписом (підписом 
уповноваженої особи) та в триденний строк повернути оригінал аграрної 
розписки з таким написом Позичальнику нарочно або в той самий строк 
направити цінним листом з описом вкладення на адресу Позичальника, 
вказану в цьому Договорі.” 
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Форвардний контракт з поставки аграрної продукції,  
що буде поставлена на виконання товарної аграрної розписки 

При обліку аграрної розписки як активу на балансі учасників відносин: 

“Виконання зобов’язань Постачальника за цим договором здійснюється 
шляхом передачі Покупцю сільськогосподарської продукції на виконання 
Товарної аграрної розписки, яка буде видана Постачальником як 
боржником на користь Покупця як кредитора за аграрною розпискою.” 

При обліку аграрної розписки поза балансом учасників відносин як 
забезпечення: 

“Зобов’язання Постачальника щодо своєчасної поставки 
сільськогосподарської продукції за цим договором товару забезпечується 
товарною аграрною розпискою Постачальника, форма якої є додатком до 
цього Договору і є його невід’ємною частиною. Поставка товару за цим 
Договором та передання неустойки (за наявності) здійснюється 
Постачальником в тому числі шляхом спрямування поставки товару на 
виконання товарної аграрної розписки на виконання заборгованості за цим 
договором. При цьому Постачальник зобов’язується повернути Покупцю 
сільськогосподарську продукцію в кількості перевищення розміру 
зобов’язання Постачальника за товарною аграрною розпискою (без 
врахування розміру неустойки за неналежне виконання аграрної розписки) 
над розміром зобов’язань за цим договором, в тому числі шляхом 
прийняття зарахування зустрічних однорідних вимог. 

Покупець має право припинити зобов’язання за цим Договором та 
вимагати в повному обсязі виконання зобов’язань за вказаною вище 
товарною аграрною розпискою. Для цього Покупець зобов’язаний не 
пізніше ніж за 10 днів до дати припинення зобов’язання за цим Договором 
письмово повідомити про такий свій намір Постачальника. 

В момент припинення зобов’язання за цим Договором Покупець 
зобов’язаний здійснити повернення Постачальнику різниці між розміром 
товарної заборгованості Постачальника за цим Договором та розміром 
зобов’язань за виданою на виконання цього Договору аграрною розпискою. 
Замість поставки товару в розмірі різниці між розміром заборгованості 
Постачальника за цим Договором та розміром зобов’язань за такою 
аграрною розпискою, може бути проведений взаємозалік такої вимоги 
Покупця з вимогою до нього по аграрній розписці, про що Покупцем на 
аграрній розписці робиться відмітка про отримання виконання у 
відповідному розмірі. Покупець зобов’язаний негайно після повного 
виконання Постачальником зобов’язань за цим Договором проставити на 
товарній аграрній розписці відмітку «Виконано», скріпити її своїм підписом 
(підписом уповноваженої особи) та в триденний строк повернути оригінал 
аграрної розписки з таким написом Постачальнику нарочно або в той 
самий строк направити цінним листом з описом вкладення на адресу 
Постачальника, вказану в цьому Договорі.” 
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Договір міни товару на сільськогосподарську продукцію (бартеру),  
що буде поставлена на виконання товарної аграрної розписки 

При обліку аграрної розписки як активу на балансі учасників відносин: 

“Виконання зобов’язань Сторони 1 за цим договором здійснюється шляхом 
передачі Стороні 2 сільськогосподарської продукції на виконання Товарної 
аграрної розписки, яка буде видана Стороною 1 як боржником на користь 
Сторони 2 як кредитора за аграрною розпискою”  

При обліку аграрної розписки поза балансом учасників відносин як 
забезпечення: 

“Зобов’язання Сторони 2 щодо своєчасної поставки сільськогосподарської 
продукції за цим договором товару забезпечується товарною аграрною 
розпискою Сторони 2, форма якої є додатком до цього Договору і є його 
невід’ємною частиною. Поставка товару за цим Договором та передання 
неустойки (за наявності) здійснюється Стороною 2 в тому числі шляхом 
спрямування поставки товару на виконання товарної аграрної розписки на 
виконання заборгованості за цим договором. При цьому Сторона 2 
зобов’язується повернути Стороні 1 сільськогосподарську продукцію в 
кількості перевищення розміру зобов’язання Сторони 2 за товарною 
аграрною розпискою (без врахування розміру неустойки за неналежне 
виконання аграрної розписки) над розміром зобов’язань за цим договором, в 
тому числі шляхом прийняття зарахування зустрічних однорідних вимог. 

Сторона 1 має право припинити зобов’язання за цим Договором та 
вимагати в повному обсязі виконання зобов’язань за вказаною вище 
товарною аграрною розпискою. Для цього Сторона 1 зобов’язана не 
пізніше ніж за 10 днів до дати припинення зобов’язання за цим Договором, 
письмово повідомити про такий свій намір Сторону 2. 

В момент припинення зобов’язання за цим Договором Сторона 1 
зобов’язана здійснити повернення Стороні 2 різниці між розміром товарної 
заборгованості Сторони 2 за цим Договором та розміром зобов’язань за 
виданою на виконання цього Договору аграрною розпискою. Замість 
поставки товару в розмірі різниці між розміром заборгованості Сторони 2 
за цим Договором та розміром зобов’язань за такою аграрною розпискою, 
може бути проведене зарахування такої вимоги Сторони 1 з вимогою до 
нього по аграрній розписці, про що Стороною 1 на аграрній розписці 
робиться відмітка про отримання виконання у відповідному розмірі. 
Сторона 1 зобов’язана негайно після повного виконання Стороною 2 
зобов’язань за цим Договором проставити на товарній аграрній розписці 
відмітку «Виконано», скріпити її своїм підписом (підписом уповноваженої 
особи) та в триденний строк повернути оригінал аграрної розписки з 
таким написом Стороні 2 нарочно або в той самий строк направити 
цінним листом з описом вкладення на адресу Сторони 2, вказану в цьому 
Договорі.” 

 



 

79 
 

Додаток 4 

Рекомендований зразок  
виконавчого напису на товарній аграрній розписці 

  
ВИКОНАВЧИЙ НАПИС 

  
Місто Київ, Україна, дата прописом (число, місяць, рік). 

 
Цей виконавчий напис вчинено мною, _______ (Прізвище, ім’я, по батькові 
нотаріуса), приватним нотаріусом (назва нотаріального округу) / (Прізвище, ім’я, 
по батькові), державним нотаріусом назва нотаріальної контори) на підставі 
статті 87 Закону України «Про нотаріат», статті 7, 13 Закону України «Про аграрні 
розписки», пункту 12 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості 
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172. 
про передачу 
 
боржником – ___________________прізвище, ім’я, по батькові, дата народження 
прописом (число, місяць, рік) року народження, місце народження, населений 
пункт, район, область, який зареєстрований за адресою: вулиця, номер будинку 
та квартири, населений пункт, район, область, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків (податковий номер) № (для фізичних осіб), повне 
найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ (для 
юридичних осіб), рахунок №, відкритий у назва банку МФО номер, засоби зв’язку 
та адреса електронної пошти (за наявності) 
 
на користь стягувача (кредитора за аграрною розпискою) – 
___________________прізвище, ім’я, по батькові, дата народження прописом 
(число, місяць, рік) року народження, місце народження, населений пункт, район, 
область, який зареєстрований за адресою: вулиця, номер будинку та квартири, 
населений пункт, район, область, ідентифікаційний номер в ДРФО №, місце 
роботи (для фізичних осіб), повне найменування, місцезнаходження, 
ідентифікаційний код в ЄДРПОУ (для юридичних осіб), рахунок № відкритий у 
назва банку МФО номер, засоби зв’язку та адреса електронної пошти (за 
наявності) 
 
на підставі аграрної розписки, посвідченої ____ (дата посвідчення, номер за 
реєстром, прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса, що посвідчив), № запису, дата 
реєстрації в Реєстрі аграрних розписок, реєстратор_____, якою встановлено 
безумовне зобов’язання боржника здійснити поставку _____ (предмет 
зобов’язання) у строк _____ (строк виконання зобов’язання), __ тонн ____ (назва 
с/г продукції) ____ (клас), що відповідає за якісними показниками наступним 
вимогам ___________   
   
строк, за який провадиться стягнення: з _____ (дата посвідчення аграрної 
розписки) по _____ (дата вчинення виконавчого напису) 
 
наступних предметів: 
(Опис сільськогосподарської продукції, що підлягає передачі, у разі наявності у 
аграрній розписці якісних показників с/г продукції та/або формули перерахунку 
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кількості с/г продукції залежно від її якості, зазначити такі показники та/або 
формулу) 
 
загальною вартістю _________ (сума прописом) грн.  
 
Приклад 
100 тонн кукурудзи 1 (першого) класу, до передачі якої прирівнюється передача 
кукурудзи іншої якості в кількості, що визначається згідно з наступною 
формулою: 
до 1 (однієї) тонни кукурудзи 1 (першого) класу прирівнюється 2 (дві) тонни 
кукурудзи 2 (другого) класу та прирівнюється 5 (п’ять) тонн кукурудзи 3 
(третього) класу 
 
шляхом передачі предмету застави: 
 
врожаю____ (назва с/г продукції), що вирощується на земельній (-их) ділянці(-ах) 
(кадастрові номери земельних ділянок), після збирання врожаю – всього (назва 
с/г продукції) боржника. 
 
Приклад 
Шляхом передачі предмету застави: 
врожаю кукурудзи, що вирощується на наступних земельних ділянках: 

Орендодавець Кадастровий 
номер 

Номер і 
дата 
договор
у 
оренди 

Строк дії 
договору 
оренди 

Дата 
реєстрації 
договору 
оренди 

Номер 
запису про 
право в 
державному 
реєстрі 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 

Площа 
земельної 
ділянки 

… … … … … … … 

Загальна площа земельних ділянок, на яких вирощується врожай (га) … 

 після збирання врожаю – всього зерна кукурудзи  боржника. 
 
Цей виконавчий напис набирає чинності з дня його вчинення і може бути 
пред’явлений до примусового виконання протягом одного року. 
 
Зареєстровано в реєстрі за №___________. Стягнуто плати ___________. 
 

Печатка Прізвище, ім’я, по батькові, 
назва нотаріального округу 

Підпис 

  
Державний нотаріус 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
назва державної нотаріальної контори 
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Додаток 5  
 

Рекомендований зразок  
виконавчого напису на фінансовій аграрній розписці 

 
ВИКОНАВЧИЙ НАПИС 

 
Місто Київ, Україна, дата прописом (число, місяць, рік). 

 
Цей виконавчий напис вчинено мною _______ (Прізвище, ім’я, по батькові), 
приватним нотаріусом (назва нотаріального округу) / (Прізвище, ім’я, по 
батькові), державним нотаріусом (назва нотаріальної контори) на підставі статті 
87 Закону України «Про нотаріат», статті 7, 13 Закону України «Про аграрні 
розписки», пункту 12 Переліку документів, за якими стягнення заборгованості 
провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, 
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.99 №1172. 
про стягнення 
 
з боржника – прізвище, ім’я, по батькові, дата народження прописом (число, 
місяць, рік) року народження, місце народження, населений пункт, район, 
область, який зареєстрований за адресою: вулиця, номер будинку та квартири, 
населений пункт, район, область, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків (податковий номер) № (для фізичних осіб), повне 
найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ (для 
юридичних осіб), рахунок №, відкритий у назва банку МФО номер, засоби зв’язку 
та адреса електронної пошти (за наявності) 
 
на користь стягувача (кредитора за аграрною розпискою) – прізвище, ім’я, по 
батькові, дата народження прописом (число, місяць, рік) року народження, місце 
народження, населений пункт, район, область, який зареєстрований за 
адресою: вулиця, номер будинку та квартири, населений пункт, район, 
область, ідентифікаційний номер в ДРФО №, місце роботи (для фізичних осіб), 
повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код в ЄДРПОУ (для 
юридичних осіб), рахунок № відкритий у назва банку МФО номер, засоби зв’язку 
та адреса електронної пошти (за наявності) 
 
на підставі аграрної розписки, посвідченої  (дата посвідчення, номер за 
реєстром, прізвище, ім’я, по батькові нотаріуса, що посвідчив), № запису, дата 
реєстрації в Реєстрі аграрних розписок, реєстратор ___________, якою 
встановлено безумовне зобов’язання боржника сплатити _________ грн. (сума 
прописом, загальна сума зобов’язання) у строк _____ (строк виконання 
зобов’язання). 
 
Строк, за який провадиться стягнення: з _______(дата посвідчення аграрної 
розписки) по ________(дата вчинення виконавчого напису). 
 
Суми, що підлягають стягненню: 
 
зобов’язання за аграрною розпискою – __________грн. (сума прописом). 
неустойка (штраф, пеня) –__________грн. (сума прописом), 
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всього –__________грн. (сума прописом). 
 
Зазначені вимоги кредитора задовольнити за рахунок коштів, виручених від 
реалізації предмету застави: 
 
врожаю____ (назва с/г продукції), що вирощується на земельній (-их) ділянці(-ах) 
(кадастрові номери земельних ділянок), та переданий в заставу згідно з аграрною 
розпискою (зареєстровано у Державному реєстрі обтяжень рухомого 
майна_________); 
 
після збирання врожаю – зерна _________(назва с/г продукції) боржника, 
 
у разі його відсутності чи недостатності – врожаю іншої сільськогосподарської 
продукції, що вирощується чи буде вирощуватися на вказаних вище земельних 
ділянках. 
 
Приклад 
 
Зазначені вимоги кредитора задовольнити за рахунок коштів, виручених від реалізації 
предмету застави: 
врожаю зерна пшениці озимої, що вирощується на наступних земельних ділянках:  

Орендодавець Кадастровий 
номер 

Номер і 
дата 
договору 
оренди 

Строк дії 
договору 
оренди 

Дата 
реєстрації 
договору 
оренди 

Номер 
запису про 
право в 
державному 
реєстрі 
речових 
прав на 
нерухоме 
майно 

Площа 
земельної 
ділянки 

… … … … … … … 

Загальна площа земельних ділянок, на яких вирощується врожай (га) … 

після збирання врожаю – зерна пшениці озимої, у разі його відсутності чи 
недостатності – врожаю іншої сільськогосподарської продукції, що вирощується чи буде 
вирощуватися на вказаних вище земельних ділянках. 
 
Рахунок кредитора для зарахування коштів: ________ в________, МФО ______, 
код______. 
 
Цей виконавчий напис набирає чинності з дня його вчинення і може бути 
пред’явлений до примусового виконання протягом одного року. 
 
Зареєстровано в реєстрі за №_______. Стягнуто плати ________. 
 
 

Печатка Прізвище, ім’я, по батькові, 
назва нотаріального округу 

Підпис 

  
Державний нотаріус 

Прізвище, ім’я, по батькові, 
назва державної нотаріальної контори 
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Додаток 6 

 
Реєстрація обтяження за аграрною розпискою в ДРОРМ 

 

1. Кредитор складає документ під назвою “Заява про реєстрацію обтяження 
рухомого майна”, форма якого затверджена наказом Міністерства юстиції 
України від 29.07.2004 N 73/5 “Про затвердження Інструкції про порядок 
ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв” 
у додатку 3 (http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04). 
 

 
 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04
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Заява заповнюється розбірливими, друкованими літерами. Інформація подається 
державною мовою. Дати в заяві заповнюються арабськими цифрами у форматі - 
"день, місяць, рік".  
 
У заяві, яка має більше одного аркуша, обов'язково зазначаються номер аркуша в 
полі <Аркуш> та загальна кількість аркушів - у полі <Усього аркушів>. Кожен аркуш 
заяви повинен бути підписаний Кредитором та скріплений печаткою (якщо заяву 
подає юридична особа). 
 
У заяві зазначаються: 

• Вихідний номер та дата заяви 

• Відомості про Обтяжувача 

• Відомості про Боржника 

• Документ-підстава 

Назва документа Аграрна розписка 

Номер документа Номер реєстрації аграрної розписки у 
Реєстрі аграрних розписок 

Дата документа Дата посвідчення аграрної розписки 

Видавець 
документа 

Ім’я нотаріуса, що здійснив нотаріальне 
посвідчення аграрної розписки, та його 
нотаріальний округ 

• Відомості про обтяження 
o Вид обтяження: <Приватне обтяження> 
o Тип реєстрації: <Поточна> 
o Тип обтяження: <Застава рухомого майна> 

• Умови 
o Розмір зобов'язання або вимоги: сума оцінки прав за аграрною 

розпискою 
o Вид валюти: валюта, в якій оцінені права за аграрною розпискою 

o Строк виконання зобов'язання: вказується строк виконання аграрної 
розписки 

o Додаткові умови, у тому числі відомості про особу, на користь якої 
встановлено публічне обтяження: поле не заповнюється 

• Опис предмета обтяження: 
Рухоме майно, крім описаного вище за серійними номерами 
 

 «Майбутній врожай [вказується назва сільськогосподарської продукції] з 
земельних ділянок, вказаних в аграрній розписці від [вказується дата і номер 
аграрної розписки за Реєстром аграрних розписок]. На день збору врожаю 
предметом застави стає [відповідна кількість] зібраної 
сільськогосподарської продукції. У разі недостатності – майбутній врожай 
іншої сільськогосподарської продукції, що вирощується або буде 
вирощуватися на таких ділянках до повного виконання аграрної розписки.» 

• Додаткові відомості 

• Аркуш та всього аркушів 

• Службові відмітки  
 

2. Кредитор особисто звертається до нотаріуса з “Заявою про реєстрацію 
обтяження рухомого майна”. Права звертатися іншим чином (поштою, із 
заявою в електронній формі) закон не передбачає. Нотаріус може гнучко 
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ставитися до умов такого особистого звернення. Уточнюйте таку можливість 
у нотаріуса заздалегідь. 
 

3. Нотаріус реєструє “Заяву про реєстрацію змін обтяження рухомого майна” у 
ДРОРМі, для цього нотаріус вносить такі відомості: 

• назва документа “Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна”; 

• вихідний номер та дата документа “Заява про реєстрацію обтяження 
рухомого майна” 

• прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або назва юридичної особи, 
що подає документ; 

• відомості про те, що особа, яка подає документ, не є органом державної 
влади; 

• додаткові відомості про документ: кількість аркушів тощо. 
 

Після внесення відомостей про документ електронний ДРОРМ присвоює запису 
реєстраційний номер і фіксує дату та час унесення запису до ДРОРМу.  
Присвоєний таким чином реєстраційний номер та дату нотаріус заносить у 
документ “Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна” до розділу 
"Службові відмітки" відповідно в поля <Вхідний номер заяви> та <Дата отримання>.  
 

4. Нотаріус проводить внесення змін до ДРОРМу на підставі “Заяви про 
реєстрацію обтяження рухомого майна”, про що складає 2 примірники 
витягу: 

• Перший примірник видає кредитору (його уповноваженому представнику) 

• Другий примірник витягу Реєстратор протягом 5 календарних днів 
надсилає Боржнику. 
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Додаток 7 

Зміна обтяжувача в ДРОРМі 
(при передачі прав кредитора) 

 
1. Кредитор складає документ під назвою “Заява про реєстрацію змін 

обтяження рухомого майна”, форма якого затверджена наказом 
Міністерства юстиції України від 29.07.2004 №73/5 “Про затвердження 
Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна та заповнення заяв” у додатку №3 
(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04). 
 

 
У заяві зазначаються: 

• Вихідний номер та дата заяви: присвоюється попереднім кредитором 
відповідно до його реєстру вихідної кореспонденції 

• Реєстраційний номер запису в ДРОРМ: береться з витягу про 
реєстрацію обтяження у зв’язку з видачею аграрної розписки 

• Контрольна сума запису: береться з витягу про реєстрацію обтяження 
у зв’язку з видачею аграрної розписки 

• Документ-підстава: 

Назва документа Аграрна розписка з передавальним написом 

Номер документа Номер реєстрації аграрної розписки у 
Реєстрі аграрних розписок 

Дата документа дата посвідчення аграрної розписки 

Видавець 
документа 

ім’я нотаріуса, що здійснив нотаріальне 
посвідчення аграрної розписки, та його 
нотаріальний округ 

• Інші зміни: не заповнюється 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04
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• Зміни Обтяжувача або Боржника (класифікатор «Тип змін»):  
<Замінити Обтяжувача> : ставиться “V” 

 

• Вилучити: указуються відомості про попереднього кредитора, які слід 
вилучити із запису в Реєстрі: 

o поле <Ідентифікаційний номер / Код ЄДРПОУ> 
o ознаку <Нерезидент / Іноземець> 
o поле <ПІБ / Назва> 

      

•  Додати: указуються відомості про нового кредитора, які слід внести до 
запису в Реєстрі: 

o поле <Ідентифікаційний номер / Код ЄДРПОУ> 
o ознаку <Нерезидент / Іноземець> 
o поле <ПІБ / Назва> 
o блок <Адреса> (який містить поля: країна, індекс, область, район, 

місто (селище), вулиця, будинок, корпус, квартира) 
o поле <Додаткові відомості> (вноситься інша суттєва інформація 

стосовно нового кредитора – фізичну особу, наприклад дані 
документа, що посвідчує особу, дата та місце народження, якщо 
не присвоювався ідентифікаційний код, тощо. Поле не є 
обов'язковим для заповнення).  

Розділи, які не заповнюються: 

• Зміни предмета обтяження 

• Зміни умов 
 

Розділи, що заповнюються нотаріусом: 

• Аркуш та всього аркушів 

• Службові відмітки 
За необхідності заповнюється заява "Продовження заяви про реєстрацію 
змін обтяження рухомого майна", форма якої затверджена наказом 
Міністерства юстиції України від 29.07.2004 №73/5 “Про затвердження 
Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна та заповнення заяв” у додатку №4 
(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04). 

2. Попередній кредитор особисто звертається до нотаріуса з “Заявою про 
реєстрацію змін обтяження рухомого майна”. Права звертатися іншим чином 
(поштою, із заявою в електронній формі) закон не передбачає. Нотаріус 
може гнучко ставитися до умов такого особистого звернення. Уточнюйте 
таку можливість у нотаріуса заздалегідь. 

3. Нотаріус знаходить необхідний запис у ДРОРМі за його реєстраційним 
номером та контрольною сумою запису. 

4. Нотаріус реєструє “Заяву про реєстрацію змін обтяження рухомого майна” у 
ДРОРМі, для цього нотаріус вносить такі відомості: 

• назва документа “Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого 
майна”, 

• вихідний номер та дата документа “Заява про реєстрацію змін 
обтяження рухомого майна”, 

• прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або назва юридичної особи 
попереднього кредитора, 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04
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• відомості про те, що особа, яка подає документ, не є органом державної 
влади, 

• додаткові відомості про документ: кількість аркушів тощо. 
Після внесення відомостей про документ електронний ДРОРМ присвоює запису 
реєстраційний номер і фіксує дату та час внесення запису до ДРОРМу. 
Присвоєний таким чином реєстраційний номер та дату нотаріус заносить у 
документ “Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна” до розділу 
"Службові відмітки" відповідно в поля <Вхідний номер заяви> та <Дата отримання>.  

5. Нотаріус проводить внесення змін до ДРОРМу на підставі “Заяви про 
реєстрацію змін обтяження рухомого майна”, про що складає 2 примірники 
витягу: 

• Перший примірник видає новому кредитору (його уповноваженому 
представнику) 

• Другий примірник витягу Реєстратор протягом 5 календарних днів 
надсилає Боржнику. 
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Додаток 8 

Виправлення помилки в ДРОРМі 
 

1. Кредитор складає документ під назвою “Заява про реєстрацію змін 
обтяження рухомого майна”, форма якого затверджена наказом 
Міністерства юстиції України від 29.07.2004 №73/5 “Про затвердження 
Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна та заповнення заяв” у додатку №3 
(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04). 

 
У заяві зазначаються: 

• Вихідний номер та дата заяви: присвоюється попереднім кредитором 
відповідно до його реєстру вихідної кореспонденції 

• Реєстраційний номер запису в ДРОРМ: береться з витягу про 
реєстрацію обтяження у зв’язку з видачею аграрної розписки 

• Контрольна сума запису: береться з витягу про реєстрацію обтяження 
у зв’язку з видачею аграрної розписки 

• Документ-підстава: 

Назва документа Аграрна розписка з передавальним написом 

Номер документа Номер реєстрації аграрної розписки у Реєстрі аграрних 
розписок 

Дата документа дата посвідчення аграрної розписки 

Видавець 
документа 

ім’я нотаріуса, що здійснив нотаріальне посвідчення 
аграрної розписки, та його нотаріальний округ 

• Інші зміни: не заповнюється 

• Зміни Обтяжувача або Боржника (класифікатор «Тип змін»):  

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04
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<Виправити Обтяжувача>, <Виправити Боржника> або <Виправлення 
предмета> : ставиться “V” і заповнюються правильні (виправлені) 
відомості 

 
Розділи, що заповнюються нотаріусом: 

• Аркуш та всього аркушів 

• Службові відмітки 
За необхідності заповнюється заява "Продовження заяви про реєстрацію 
змін обтяження рухомого майна", форма якої затверджена наказом 
Міністерства юстиції України від 29.07.2004 №73/5 “Про затвердження 
Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна та заповнення заяв” у додатку №4 
(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04). 
 

2. Попередній кредитор особисто звертається до нотаріуса з “Заявою про 
реєстрацію змін обтяження рухомого майна”. Права звертатися іншим чином 
(поштою, із заявою в електронній формі) закон не передбачає. Нотаріус 
може гнучко ставитися до умов такого особистого звернення. Уточнюйте 
таку можливість у нотаріуса заздалегідь. 
 

3. Нотаріус знаходить необхідний запис у ДРОРМі за його реєстраційним 
номером та контрольною сумою запису. 
 

4. Нотаріус реєструє “Заяву про реєстрацію змін обтяження рухомого майна” у 
ДРОРМі, для цього нотаріус вносить такі відомості: 

• назва документа “Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого 
майна”, 

• вихідний номер та дата документа “Заява про реєстрацію змін 
обтяження рухомого майна”, 

• прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або назва юридичної особи 
попереднього кредитора, 

• відомості про те, що особа, яка подає документ, не є органом державної 
влади, 

• додаткові відомості про документ: кількість аркушів тощо. 
Після внесення відомостей про документ електронний ДРОРМ присвоює запису 
реєстраційний номер і фіксує дату та час внесення запису до ДРОРМу. 
Присвоєний таким чином реєстраційний номер та дату нотаріус заносить у 
документ “Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна” до розділу 
"Службові відмітки" відповідно в поля <Вхідний номер заяви> та <Дата отримання>.  
 

5. Нотаріус проводить внесення змін до ДРОРМу на підставі “Заяви про 
реєстрацію змін обтяження рухомого майна”, про що складає 2 примірники 
витягу: 

• Перший примірник видає новому кредитору (його уповноваженому 
представнику) 

• Другий примірник витягу Реєстратор протягом 5 календарних днів 
надсилає Боржнику. 

 
 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04
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Додаток 9 

Припинення обтяження в ДРОРМі 
1. Кредитор складає документ під назвою “Заява про реєстрацію змін 

обтяження рухомого майна”, форма якого затверджена наказом 
Міністерства юстиції України від 29.07.2004 №73/5 “Про затвердження 
Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого 
майна та заповнення заяв” у додатку №3 
(http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04). 

 
У заяві зазначаються: 

• Вихідний номер та дата заяви: присвоюється заявником відповідно до 
його реєстру вихідної кореспонденції 

• Реєстраційний номер запису в ДРОРМ: береться з витягу про 
реєстрацію обтяження у зв’язку з видачою аграрної розписки 

• Контрольна сума запису: береться з витягу про реєстрацію обтяження 
у зв’язку з видачою аграрної розписки 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/za942-04
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• Документ-підстава: 
o  У разі припинення обтяження в ДРОРМ у зв’язку з виконанням 

аграрної розписки через співпадінням в одній особі боржника і 
кредитора або звільнення кредитором боржника від обов’язків: 

<Назва документа> Аграрна розписка з відповідною відміткою (про 
виконання, припинення у зв’язку із співпадінням в 
одній особі боржника і кредитора, припинення у 
зв’язку із звільненням від обов’язків) 

<Номер документа> Номер реєстрації аграрної розписки у Реєстрі 
аграрних розписок 

<Дата документа> дата посвідчення аграрної розписки 

<Видавець документа> ім’я нотаріуса, що здійснив нотаріальне 
посвідчення аграрної розписки, та його 
нотаріальний округ 

o У разі припинення обтяження в ДРОРМ на підставі рішення суду 
про визнання аграрної розписки недійсною: 

<Назва документа> рішення суду 

<Номер документа> номер судової справи 

<Дата документа> дата проголошення рішення суду 

<Видавець документа> назва суду 

• Інші зміни: <Зареєструвати припинення обтяження>: ставиться “V” 
Розділи, які не заповнюються: 

• Зміни Обтяжувача або Боржника 

• Зміни предмета обтяження 

• Зміни умов 

• Аркуш та всього аркушів 

• Службові відмітки 
2. Кредитор особисто звертається до нотаріуса з “Заявою про реєстрацію змін 

обтяження рухомого майна”. Права звертатися іншим чином (поштою, із 
заявою в електронній формі) закон не передбачає. Нотаріус може гнучко 
ставитися до умов такого особистого звернення. Уточнюйте таку можливість 
у нотаріуса заздалегідь. 

3. Нотаріус знаходить необхідний запис у ДРОРМі за його реєстраційним 
номером та контрольною сумою запису. 

4. Нотаріус реєструє “Заяву про реєстрацію змін обтяження рухомого майна” у 
ДРОРМі, для цього нотаріус вносить такі відомості: 

• назва документа “Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого 
майна”; 

• вихідний номер та дата документа “Заява про реєстрацію змін 
обтяження рухомого майна” 

• прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або назва юридичної особи, 
що подає документ; 

• відомості про те, що особа, яка подає документ, не є органом державної 
влади; 

• додаткові відомості про документ: кількість аркушів тощо. 
Після внесення відомостей про документ електронний ДРОРМ присвоює запису 
реєстраційний номер і фіксує дату та час внесення запису до ДРОРМу. 
Присвоєний таким чином реєстраційний номер та дату нотаріус заносить у 
документ “Заява про реєстрацію змін обтяження рухомого майна” до розділу 
"Службові відмітки" відповідно в поля <Вхідний номер заяви> та <Дата отримання>.  
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5. Нотаріус проводить внесення змін до ДРОРМу на підставі “Заяви про 
реєстрацію змін обтяження рухомого майна”, про що складає 2 примірники 
витягу: 

• Перший примірник видає кредитору (його уповноваженому 
представнику) 

• Другий примірник витягу Реєстратор протягом 5 календарних днів 
надсилає Боржнику. 
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Використані джерела 
 

1. Цивільний кодекс України 
2. Податковий кодекс України 
3. Господарський кодекс України 
4. Цивільний процесуальний кодекс України 
5. Господарський процесуальний кодекс України 
6. Закон України “Про Державний бюджет України на 2019 рік” 
7. Закон України “Про аграрні розписки” 
8. Закон України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень” 
9. Закон України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” 
10. Закон України “Про виконавче провадження” 
11. Закон України “Про нотаріат” 
12. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010  № 

548 “Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель” 
13. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 липня 2013 р. № 665 “Про 

затвердження Порядку ведення Реєстру аграрних розписок”  
14. Декрет Кабінету Міністрів України “Про державне мито” 
15. Наказ Міністерства юстиції України від 22.12.2010 № 3253/5 “Про 

затвердження Правил ведення нотаріального діловодства”  
16. Наказ Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5 “Про 

затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України”  
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24. Лист Державної фіскальної служби України від 10.02.2016 р. № 1342/М/99-
99-17-03-03-14 «Щодо оподаткування доходу у вигляді основної суми боргу 
(кредиту) платника податку, прощеного (анульованого) кредитором за його 
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