
6.1.6 Вкладка «Предмет застави» 

Невід’ємним елементом аграрної розписки є майбутній врожай с\г продукції, що передається 
в заставу у якості забезпечення виконання прав за нею. 
На даній вкладці описується предмет(и) такої застави (див. табл.). 

Таблиця 

* (обов’язкові поля позначені зірочкою) 

За замовчуванням деякі поля на вкладці вже заповнені, з можливістю їх редагування. 

 

Додаткова застава у вигляді іншого рухомого чи нерухомого майна може зазначатися на 
вимогу кредитора, проте не є обов’язковою. При такій необхідності натисніть на відповідне 
посилання: 
• Додати додаткову заставу - Активує додаткове поле в яке ви можете внести дані про 

додаткову заставу; 

Поле  Опис поля 
Вид та кількість заставленої 
с/г продукції майбутнього 
врожаю* 

вказується вид та кількість продукції, яка є предметом 
застави 

Умови страхування* вказуються умови страхування 
Оцінка аграрної розписки вказується ціна яку складає аграрна розписка (за 

необхідності) 
Оцінка 
сільськогосподарської 
продукції 

вказується узгоджена сторонами вартість однієї одиниці 
с\г продукції, що є предметом застави за АР. 

Вимоги до агротехнології вказуються вимоги до агротехнологій (за необхідності) 
Оцінка ступеню ризику 
виконання 

вказуються дані щодо оцінки ступеню ризику виконання 
АР(за необхідності) 

Методика оцінки ступеню 
ризику виконання 

вказуються методика оцінки ступеню ризику виконання 
(за необхідності) 

Додаткові відомості вказуються додаткові відомості (за необхідності) 



 

• Додаткова застава-с\г техніка – Активує додаткову форму для заповнення інформації про 
сільськогосподарську техніку, яка може бути внесена в АР в якості додаткової застави. 
Форма заповнюється по аналогії з даними про земельні ділянки, та відображає інформацію 
у табличному вигляді після натиснення на кнопку «Зберегти дані сільськогосподарської 
техніки»  

 

• Додаткова застава-тварини що підлягають реєстрації - Активує додаткову форму для 
заповнення інформації про сільськогосподарських тварин що підлягають реєстрації, які 
можуть бути внесені в АР в якості додаткової застави. 
Форма заповнюється по аналогії з даними про земельні ділянки, та відображає інформацію 
у табличному вигляді після натиснення на кнопку «Зберегти дані про тварину». 



 

6.1.6.1 Навігація на вкладці «Предмет застави»  

Навігація на вкладці Предмет застави, аналогічна вкладкам «Боржник», «Предмет 
зобов’язання» та «Земельні ділянки», з можливістю - повернення до попередньої вкладки за 
допомогою кнопки «Назад». 
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