
6.1.4 Вкладка «Предмет зобов’язання» 

Предметом зобов’язання за товарною аграрною розпискою, є умови за яких боржник у вказані 
строки має здійснити поставку сільськогосподарської продукції, у визначеній кількості та 
якості. У разі поставки сільськогосподарської продукції іншої якості, мають бути погоджені 
формули перерахунку кількості сільськогосподарської продукції, описані в аграрній розписці 
до моменту її підписання. 

6.1.4.1 Заповнення відомостей про Предмет зобов’язання  

На даній вкладці вноситься інформація про предмет зобов’язання, сільськогосподарську 
продукцію що має бути поставлена  боржником за АР на момент її виконання, а також умови 
такої поставки(зокрема згідно правил ІНКОТЕРМС). 
Поля для заповнення інформації описані в таблиці (див. табл.). 

Таблиця 
Поле  Опис поля 

Тип с/г продукції* Обирається тип продукції до якої відноситься предмет 
поставки(Тваринництво або Рослинництво) 

Вид с/г продукції* Визначається до якої класифікаційної групи відноситься 
предмет поставки згідно довідника УКТЗЕД 

Опис, сорт культури В полі описується сорт культури, вводиться з клавіатури 
Кількість* В полі вказується кількість та одиниці виміру продукції 
Вимоги до якості продукції* В полі вказуються вимоги до якості продукції 
Нормативно-технічні вимоги 
до встановленої якості 
продукції (ГОСТ, ДСТУ тощо) 

Вказується найменування, дата прийняття та номер 
реєстраційного документа, що фіксує такі вимоги 

Формула перерахунку (за 
наявності) 

В полі вказується формула перерахунку 

Строк виконання 
зобов'язання* 

Вказується конкретна дата, до настання якої – продукція має 
бути поставлена 

Умови поставки* В полі вказуються умови поставки, вибір із списку 
Місце поставки, якщо 
декілька - зазначаються усі 

В полі вказується місце (місця) поставки 

* (обов’язкові поля позначені зірочкою) 

Якщо в полях, в яких виконується вибір зі списку відсутній параметр, що задовольняє умови 
предмету поставки. Ви можете створити такий параметр самостійно, натиснувши на посилання 
«Створити новий» біля відповідного поля: 

• Поле «Вид с\г продукції» - перед натисненням на «Створити новий» оберіть тип предмету 
поставки у полі «Тип с\г продукції»; 

• Поле «Умови поставки». 

 



6.1.4.2 Навігація на вкладці «Предмет зобов’язання»  

Навігація на вкладці Предмет зобов’язання, аналогічна до вкладки «Боржник» з можливістю 
повернення до попередньої вкладки за допомогою кнопки «Назад». 

 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	6.1
	6.1.1
	6.1.2
	6.1.3
	6.1.4 Вкладка «Предмет зобов’язання»
	6.1.4.1 Заповнення відомостей про Предмет зобов’язання
	6.1.4.2 Навігація на вкладці «Предмет зобов’язання»




