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РАХУНОК УМОВНОГО ЗБЕРІГАННЯ (ЕСКРОУ)  - НОВИЙ ВИД 

БАНКІВСЬКОГО РАХУНКУ 
 

Стаття досліджує види рахунків, які відкриваються банками на території України. Визначено основні види. Крім того в статті 

досліджено новий вид банківського рахунку  - рахунок умовного зберігання – ескроу: визначено його особливості, проаналізовано практику 

застосування такого рахунку в іноземних державах, досліджено позитивні та негативні стороно такого виду рахукну, запропоновано 

внесення певних змін у існуюче законодавство. Автором в статті визначено які необхідно внести доповнення та зміни до законодавства. 

По-перше, запропоновано розширити перелік ескроу-агентів. По-друге, запропоновати вважати рахунок умовного зберіганням (ескроу) 

одним із видів забезпечення виконання зобов’язання та внести до глави 49 Цивільного кодексу України відповідні зміни. В статті 

зроблено висновок, що застосування рахунки-ескроу доцільно в операціях, пов'язаних з купівлею-продажом матеріальних 

(нематеріальних) активів, а також в інших угодах інвестиційного характеру. Крім того, вони можуть бути вигідні клієнтам в якості 

способу мінімізації ризику несплати за договором або для виключення нецільового використання грошових коштів. 

Ключові слова: рахунок, банк, договір, ескроу,  умовне зберігання, клієнт, гроші, інвестиційних характер. 

 

Чинне законодавство України дозволяє клієнтам 

кредитних організацій відкривати безліч різних ра-

хунків, максимально відповідних цілям їх діяльності. 

В наш час для ведення бізнесу необхідним є 

створення нових шляхів для оптимального та 

безпечного співробітництва. Це зумовлює 

впровадження нових законних шляхів реалізації 

валютних операцій.  

Метою даної статті є дослідження існуючих 

банківських рахунків, вивчення нового види 

рахунку (ескроу) на території України, шляхи 

удосконалення його правового регулювання. 

Дану тему вивчало багато спеціалістів в обла-

сті цивільного, господарського та банківського 

права. Серед них такі науковці, як А.Є. Шерсто-

бітов, Д.А. Мєдведєв, Л.Г. Єфімова, С.В. Сар-

баш, І.М. Безклубий, Є.О. Суханов та багато ін. 

В ст. 7 Закону України від 05.04.2001 № 2346-

III «Про платіжні системи та переказ коштів в 

Україні»3, визначено, що банки мають право 

відкривати своїм клієнтам вкладні (депозитні), 

поточні рахунки, рахунки умовного зберігання 

(ескроу) та кореспондентські рахунки. 

Відповідно до Інструкції про порядок від-

криття, використання і закриття рахунків у наці-

ональній та іноземних валютах, затвердженої 

постановою правління Національного банку 

України від 12.11.2003р. № 492 4 банки вправі 

відкривати наступні види рахунків: 

- поточних і вкладних (депозитних) 

рахунків у національній та іноземних валютах 

                                                           
3 Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 

05.04.2001 № 2346-III// Верховна Рада України.  Відомості Верховної Ради 

України від 20.07.2001 — 2001 р., № 29, стаття 137 

суб'єктам господарювання, фізичним особам, 

іноземним представництвам, нерезидентам-

інвесторам, ініціативній групі з проведення 

всеукраїнського референдуму; 

- рахунків умовного зберігання (ескроу) у 

національній та іноземних валютах суб'єктам 

господарювання, фізичним особам-резидентам 

та нерезидентам-інвесторам. 

Однак в зарубіжній практиці також відомі 

такі рахунки як: брокерський; металевий; 

номінальний; рахунок довірчого управління. 

Ескроу – новий інструмент для тих, хто веде 

бізнес в Україні. Питання довіри в бізнесі має 

дуже велике значення. Не буде перебільшенням 

сказати, що значна частина вигідних угод не від-

бувається через сумніви в тому, що контрагент 

виконає всі умови. Наприклад, при купівлі-про-

дажі продавець не впевнений в тому, що отримає 

гроші за проданий товар, а покупець, в свою чер-

гу, не впевнений в отриманні придбаного товару. 

Дане питання актуальне не тільки при вчиненні 

незначних угод між фізичними особами, а й при 

здійсненні великих угод між юридичними 

особами, особливо, якщо сторони угоди перебу-

вають у різних державах. Спроби ж перестраху-

ватися від можливих ризиків через сумніви в 

контрагенті призводять як до ускладнення 

структур операцій так і, як наслідок, до зниження 

їх прибутковості. 

У більшості економічно розвинених державах 

(США, країни ЄС і т.п.) на випадок необхідності 

4 Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах: Постанова правління Національного 

банку України від 12.11.2003  № 492 // Офіційний вісник України від 

02.01.2004 — 2003 р., № 51, том 1, стор. 316, стаття 2707 
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захисту сторін від невиконання зобов’язань, крім 

класичних способів забезпечення виконання зо-

бов’язань, таких як неустойка, застава, завдаток, 

порука, банківська гарантія і т.д. законодавчо пе-

редбачений, врегульований і успішно застосо-

вується такий механізм захисту як ескроу. 

Фактично ескроу – це умовне депонування, 

яке одночасно є способом здійснення розрахун-

ків та забезпеченням передбачених договором 

зобов’язань сторін. Таким чином, ескроу вдало 

поєднує в собі гарантії виконання зобов’язань 

контрагентом при одночасній мінімізації ризиків 

і втрат у разі порушення або невиконання зобо-

в’язань контрагентом. Адже інші способи забез-

печення виконання зобов’язань не завжди мо-

жуть принести бажаний результат, наприклад, 

неустойка не злякає шахрая, який заздалегідь 

планує не виконувати зобов’язання і сховатися, 

банківська гарантія може містити деякі умови, 

що дозволяють банку не проводити виплату, зас-

тавне майно може стати предметом судових роз-

глядів, за результатами якого може виявитися, 

що заставодавець втратив право власності на 

предмет застави і т.д.. 

В іноземній юридичній практиці ескроу – це 

тристороння угода між ескроу-агентом і сторо-

нами будь-якого договору, що містить зустрічні 

зобов’язання сторін, наприклад, договір купівлі-

продажу між продавцем і покупцем. В такому 

випадку за ескроу-угодою одна сторона передає 

(депонує) оговореному ескроу-агенту майно 

(гроші, документи, будь-які цінності) до того 

моменту, коли інша сторона виконає свої зобо-

в’язання. Ескроу-агент в такій ескроу-угоді вис-

тупає одночасно для кожної сторони угоди пові-

реним – незалежною особою, що не має власного 

інтересу в угоді. Ескроу-агент діє в строгих 

рамках договору, оскільки його головний обо-

в’язок як повіреного кожної зі сторін – контроль 

над виконанням всіх узгоджених зобов’язань 

сторін. Як тільки всі зобов’язання сторін угоди 

будуть дотримані, ескроу-агент передає раніше 

депоновані йому кошти або майно стороні, яка 

виконала належним чином свої зобов’язання. В 

іншому ж випадку майно буде повернуто стороні 

угоди, що здійснила депонування (власнику 

грошей або майна). 

Даний інструмент знайшов широке застосу-

вання в зарубіжній діловій практиці через свою 

зручність і високу рентабельність у використанні 

                                                           
5 Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних 

при проведенні розрахунків. І ніщо не перешкод-

жає сторонам, які мають або планують ділові 

контакти з українським бізнесом, застосовувати 

цей інструмент у своїх угодах. Єдиною перешко-

дою для використання даного інструменту при 

роботі з українськими партнерами може бути, 

знову таки, відсутність довіри, але тепер вже до 

ескроу-агента. Можливо, для великих угод такий 

інструмент відразу і не доцільно використо-

вувати, до того часу як сторони не придивляться 

один до одного і до ескроу-агента, але в будь-

якому випадку відкидати такий ефективний 

інструмент зі своєї ділової практики не варто. 

23 березня 2017 року Верховна Рада України 

прийняла Закон України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо підви-

щення рівня корпоративного управління в акці-

онерних товариствах»5. Закон вводить інститут 

рахунка умовного зберігання (ескроу) та вдоско-

налює механізм регулювання застави майнових 

прав на грошові кошти на банківському рахунку. 

У зв’язку зі змінами у законодавстві України, 

пов’язаними із запровадженням нового виду ра-

хунків – рахунку умовного зберігання (ескроу),  

НБУ розробив порядок відкриття банками таких 

рахунків (постанова НБУ від 18.12.2017 № 133 

«Про затвердження змін до деяких нормативно-

правових актів Національного банку України» 

(далі – Постанова № 133). 

Зокрема цим документом врегулювано такі 

питання: 

- визначено порядок відкриття та закриття 

рахунків умовного зберігання (ескроу); 

- встановлено перелік документів, який 

клієнт подає до банку під час відкриття рахунку 

умовного зберігання (ескроу); 

- визначено виключний перелік операцій, 

які можна здійснювати за рахунком умовного 

зберігання (ескроу); 

- надано право нерезидентам – інвесторам 

відкривати рахунки умовного зберігання 

(ескроу) для перерахування коштів бенефі-

ціарам, акції яких придбаваються відповідно до 

вимог ст. 652  Закону України «Про акціонерні 

товариства»; 

- визначено порядок відкриття поточного 

рахунку типу «Н» представництву донорської 

організації; 

- звернення стягнення на предмет обтяжен-

ня, яким є майнові права на грошові кошти, що 

товариствах від 23.03.2017 № 1983-VIII  // Закон України. (ВВР), 

2017, № 25, ст.289 
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знаходяться на банківському рахунку, шляхом 

договірного списання за платіжною вимогою 

обтяжувача. 

Постанову № 133 прийнято на виконання 

вимог Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

підвищення рівня корпоративного управління в 

акціонерних товариствах», її прийняття: 

- сприятиме підвищенню рівня корпоратив-

ного управління в акціонерних товариствах; 

- забезпечить механізм розрахунків під час 

процедури squeeze-out (обов'язковий продаж 

простих акцій акціонерами на вимогу особи (осіб, 

що діють спільно), яка є власником домінуючого 

контрольного пакета акцій), визначеної ст. 652  

Закону України «Про акціонерні товариства»; 

- врегулює правовідносини, які виникатимуть 

під час відкриття, використання і закриття 

рахунків умовного зберігання (ескроу). 

Постановою № 133 внесено зміни до 

Інструкції про порядок відкриття, використання 

і закриття рахунків у національній та іноземних 

валютах, затвердженої постановою Правління 

Національного банку України від 12.11.2003р. № 

4926 та Інструкції про безготівкові розрахунки в 

Україні в національній валюті, затвердженої 

Постановою Національного банку України 

21.01.2004р  № 227. 

Відповідно до ст. 10761 Цивільного кодексу 

України, за договором рахунка умовного збері-

гання (ескроу) банк зобов’язується приймати та 

зараховувати на рахунок умовного зберігання 

(ескроу), відкритий клієнту (володільцю рахун-

ка), грошові кошти, отримані від володільця 

рахунка та/або від третіх осіб, та перераховувати 

такі кошти особі (особам), вказаній володільцем 

рахунка (бенефіціару або бенефіціарам), або 

повернути такі кошти володільцю рахунка за 

настання підстав, передбачених договором ра-

хунка умовного зберігання (ескроу). Якщо інше 

не передбачено договором рахунка умовного 

зберігання (ескроу), банк має право використо-

вувати грошові кошти на рахунку умовного збе-

рігання (ескроу), гарантуючи вчасне перера-

хування таких коштів бенефіціару (бенефі-

ціарам) або повернення таких коштів володіль-

цю рахунка згідно з умовами договору рахунка 

умовного зберігання (ескроу). 

                                                           
6 Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах: Постанова правління Національного 

банку України від 12.11.2003р.  № 492 // Офіційний вісник України від 

02.01.2004 — 2003 р., № 51, том 1, стор. 316, стаття 2707 

Отже, ескроу-відносини можна описати як 

тристоронні відносини, при яких боржник на 

виконання свого основного зобов'язання передає 

гроші не безпосередньо контрагенту, а третій 

особі (ексроу-агенту). Кредитор, що важливо, 

може отримати ці гроші тільки після того, як 

настануть певні в договорі обставини.  

У світовій практиці угоди про ескроу широко 

поширені. І в даному випадку це не тільки такі 

країни, як США, Німеччина, Швейцарія, Англія, 

а й  країни Сходу: Китай, Японія, Монголія. Да-

ний рахунок відомий як «рахунок заставного де-

позиту», який активно використовується при 

операціях з нерухомістю, в іпотечному креди-

туванні. Наприклад, в разі, якщо заставодавець 

(власник заставленого об'єкта) депонує грошову 

суму (в розмірі податку на майно і страхової 

премії, що відносяться до закладеного об'єкту). 

Якщо заставодавець не виконує свій обов'язок 

щодо сплати податку на майно і страхової премії, 

що відносяться до закладеного об'єкту, 

закладена сума передається заставодержателю. 

Ескроу (англ. - escrow) - умовне депонування, 

в англо-американському праві означає будь-яку 

угоду, в силу якої одна особа для здійснення про-

дажу, відчуження, обтяження або передачі в 

оренду нерухомого або рухомого майна іншій 

особі передає будь-який борговий документ, гро-

ші, товаророзпорядчий документ або іншу цін-

ність третій особі для того, щоб вона тримала пе-

редану річь до настання певної події або вико-

нання умови, коли така річь підлягає передачі 

третьою особою боржнику або кредитору або їх 

представникам (в зарубіжному законодавстві 

існують також спеціальні найменування: «довір-

чі рахунки» (Німеччина), «клієнтські рахунки» 

(Данія), «Номінальні рахунки» (Голландія), 

«ескроу-рахунки» (штат Каліфорнія, США))8. 

Однак варто зазначити, що у вітчизняному за-

конодавстві конструкція договору рахунку еск-

роу має дещо урізаний варіант такої угоди, що 

набула поширення в світовій практиці. В україн-

ському праві цей інститут характеризується: 

- обмеженим переліком майна, яке може 

бути передано на рахунок ескроу - в цій ролі 

можуть виступати тільки грошові кошти (тоді як 

за кордоном ескроу-агенту може передаватися 

будь-яке майно); 

7 Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті: 

Постанова Національного банку України від 21.01.2004 № 22// Офіційний 

вісник України від 16.04.2004 — 2004 р., № 13, стор. 110, стаття 908   

8 Тутыхин В. Расчеты по сделкам M & A: новейший опыт. URL: 

http://www.russianlaw.com/publications/id/84/ 



№ 3 (24) березень 2019 р.   

 59 

- обмеженим переліком ескроу-агентів - на 

сьогоднішній день цю функцію можуть викону-

вати лише банки (за кордоном в якості ескроу-

агентів можуть виступати адвокати, страхові 

агенти і будь-яка інша особа, якій довіряють сто-

рони угоди). При бажанні сторони можуть задія-

ти нотаріуса, скориставшись іншим схожим інс-

титутом - внесенням грошових коштів на депо-

зит нотаріуса (ст. 537 Цивільного кодексу Укра-

їни), проте цей інструмент не дає тих же можливос-

тей, які передбачає договір рахунку ескроу. Нап-

риклад, в США послуги ескроу-агентів підляга-

ють особливому ліцензуванню. Особливу увагу 

можна звернути на те, що агенти ескроу мають 

інструкції, які є істотною умовою угоди ескроу.9 

Як бачимо, в зарубіжній практиці договір 

ескроу розглядається як можливість забезпечити 

виконання основного зобов’язання. 

Істотна особливість рахунку ескроу полягає в 

гнучкості конструкції, оскільки це не масовий 

стандартизований продукт банку, а особливий 

спрямований на забезпечення виконання 

зобов'язань інструмент, який розробляється під 

конкретний запит і на умови якого можуть 

впливати всі три сторони (власник рахунка, 

ескроу-агент і бенефеціаром). Зокрема власник 

рахунку і бенефіціар можуть узгодити в зручній 

для них формі обставини, настання яких 

спричинить виплату останньому призначених 

грошові кошти з рахунку, а також особливий 

порядок перевірки настання таких обставин. 

Хоча такий інститут як рахунок умовного 

зберігання новий для України, проте вже можна 

говорити про доповнення та внесення змін до 

законодавства. А саме: розширити перелік 

ескроу-агентів; запропоновати вважати рахунок 

умовного зберіганням (ескроу) одним із видів 

забезпечення виконання зобов’язання та внести 

до глави 49 Цивільного кодексу України 

відповідні зміни.
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Рудюк О.А 
СЧЕТ УСЛОВНОГО ХРАНЕНИЕ (ЭСКРОУ) - НОВЫЙ ВИД БАНКОВСКОГО СЧЕТА 
Статья исследует виды счетов, открываемых банками на территории Украины. Определены основные виды. Кроме того в статье 
исследован новый вид банковского счета - счет условного хранения - эскроу: определены его особенности, проанализирована практика 
применения такого счета в иностранных государствах, исследованы положительные и отрицательные стороны такого вида рахукну, 
предложено внесение определенных изменений в существующее законодательство. Автором в статье определено которые необходимо 
внести дополнения и изменения в законодательство. Во-первых, предложено расширить перечень эскроу-агентов. Во-вторых, 
запропоноваты считать счет условного хранением (эскроу) одним из видов обеспечения исполнения обязательства и внести в главы 49 
Гражданского кодекса Украины соответствующие изменения. В статье сделан вывод, что применение счета-эскроу целесообразно в 
операциях, связанных с куплей-продажей материальных (нематериальных) активов, а также в других соглашениях инвестиционного 
характера. Кроме того, они могут быть выгодны клиентам в качестве способа минимизации риска неуплаты по договору или для 
исключения нецелевого использования денежных средств. 
Ключевые слова: счет, банк, договор, эскроу, условное хранения, клиент, деньги, инвестиционных характер. 

 
Rudiuk O.  
ACCOUNT OF CONDITIONAL STORAGE (ESCROU) - A NEW MODEL OF BANK ACCOUNT 
The article investigates the types of accounts opened by banks in Ukraine. The main types are determined. In addition, the article explores a new type 
of bank account - the account of conditional storage - escrow: its features are determined, the practice of using such an account in foreign countries 
is analyzed, positive and negative sides of this type are investigated, some changes are proposed in the existing legislation. The author of the article 
defines what amendments to the legislation should be made. Firstly, it is proposed to expand the list of escrow agents. Second, to propose to consider 
the conditional storage account (escrow) as one of the types of enforcement of the obligation and to make appropriate changes to chapter 49 of the 
Civil Code of Ukraine. The article concludes that the use of Escrow account is expedient in operations related to the sale and purchase of tangible 
(intangible) assets, as well as in other transactions of an investment nature. In addition, they can be beneficial to clients as a way to minimize the risk 
of non-payment under the contract or to exclude the misuse of funds. 
Keywords: account, bank, contract, escrow, conditional storage, client, money, investment nature. 
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