
 
Як користуватись Кабінетом Аграрія? 

Для того, щоб увійти в «Кабінет Аграрія» необхідно зареєструватися у 
нас на сайті https://agrianalytica.com/. 

Ось декілька кроків, які необхідно зробити для реєстрації: 
1. На вищезазначеному сайті натиснути кнопку «Увійти», що 

знаходиться у правому верхньому кутку екрану. 

 
Рис. 1 Сайт Agrianalytica 

2. Якщо Ви новий користувач, натисніть кнопку «Зареєструватись!»в 
спливаючому вікні. Якщо Ви зареєстрований користувач, введіть логін та 
пароль, а далі натисніть "Увійти". 

 
Рис. 2 Сайт Agrianalytica: Вхід 

 
3. Післянатискання «Зареєструватись!» 

потрібновибрати,вякостікогоВихочетезареєструватись у програмі: якщо Ви 
реєструєте фермерське господарство – оберіть кнопку «Фермер»;  

4. Заповніть всі необхідні поля для реєстрації (Рис.3), ознайомтесь із 
Правилами та Публічною офертою, та у разізгодипоставте ˅. Після 
заповнення всіх полів натисніть кнопку «Зареєструватись» 

 

https://agrianalytica.com/


 

 

Рис. 3 Сайт Agrianalytica: Вхід 
 

Примітка: всі поля,біля яких є «*» (зірочка), єобов’язковими для 
заповнення. Не вказавши цю інформацію, Ви не зможете зареєструватися у 
програмі. 

 
5. Завершальним кроком реєстрації є повідомленняіз посиланням 

на Ваш особистий кабінет, його буде надіслано на Вашу електронну адресу, 
вказану під час реєстрації. 

6. Перейдіть, будь ласка, за посиланням, вказаним у електронному 
листі. Введіть свій Логін та Пароль, заповнений під час реєстрації та Увійдіть 
особистий Кабінет. 

7. Для пришвидшення процесу верифікації зателефонуйте за 
номерами ( +38(097)57 84 651; +38(050)91 43 543). Після верифікації 
спеціалістами проекту Agrianalytica Вам буде відкрито доступ до «Кабінету 
Аграрія». 

 
Після проходження всіх вищезазначених кроків Вам буде надано 

доступ до Кабінету Аграрія. 

 

 
 



 
Робота у «Agrianalytica:Кабінеті Аграрія» 

1-й етап роботи. Заповнення інформації про господарство. 
 
Після входу до Кабінету, пропонуємо розглянутиголовну сторінку. 

 
Рис. 4 Головна сторінка Кабінету Аграрія 

 
Для користуванням програмним продуктом Вам необхідно заповнити 

пункт меню «Інформація про господарство», щоб увійти, натисніть на 
відповідний пункт меню. 

«Інформація про господарство» складається із : 
 «Загальна інформація» 
 «Виробництво» 
 «Потреба» 
Необхідно заповнити всі блоки, натискаючи відповідні кнопки у пунктах 

даного меню. 
1. «Загальна інформація» –коротка інформаційна довідка про 

підприємство (Рис. 5); 



 

 
Рис.5. Загальна інформація 

2. «Виробництво» (Рис.6) – необхідно заповнити «Банк землі» та 
блоки відповідно до Вашої діяльності («Рослинництво», «Садівництво», 
«Овочівництво» чи «Тваринництво») 

 
Рис.6 Виробництво. Рослинництво 

 
3. «Потреба» - введіть дані про потреби Вашого господарства у 

відповідному підпункті («Потреба у с/г техніці», «Потреба у с/г 
обладнанні»,«Потреба у кредитних коштах»,«Потреба у матеріальних 
ресурсах»). 
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Для того, щоб мати 

можливість відправити заявку у 
банк, Вам необхідно заповнити 
блок меню «Фінансова звітність та 
документи» (Рис 7).  

 
Для цього спочатку зайдіть у 

«Налаштування фінансової 
звітності» та оберіть форми звіту, 
що здає Ваше підприємство. 
(Рис.8) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.7 Підменю «Фінансова звітність та 
документи» 

 

 
Рис.8 Налаштування фінансової звітності 

 
Після цього оберіть із меню відповідні форми звітності та збережіть. 

Після цього введіть дані Вашого підприємства за період мінімум 3 роки 
(Рис.9). 



 

 
Рис. 9Заповнення фінансової звітності.Форма 1м 

 
Після заповнення усіх даних для пришвидшення процесу верифікації 

документів зателефонуйте за номерами ( +38(097)57 84 651; 
+38(050)91 43 543). Після верифікації спеціалістами проекту AgrianalyticaВам 
буде доступна можливість подавати заявки у банки на отримання 
фінансування. 

 
Також Ви можете ознайомитись із програмами Державного 

фінансування – оберіть пункт меню «Державна фінансова підтримка» та 
напрям підтримки, і Вам будуть доступні : Текст постанови, список 
документів для отримання фінансування від держави та можливість 
сформувати заявку на отримання фінансування після завантаження всіх 
необхідних документів. 

 
2-й етап роботи. Відправлення заявки у банк. 

 
Для того, щоб подати заявку у 

банк, знайдіть у меню «Банки» та 
оберіть «Подати заявку» (Рис. 10). 

У діалоговому вікні Вам будуть 
показані всі кредитні продукти від 
банків (Рис. 11). 

 
 
 
 
 

Рис. 10 Підменю «Банки» 

 



 
У Вас є можливість обрати оптимальні умови кредитування 

використовуючи фільтри:  
«Валюта» - в якій валюті Ви б хотіли  отримати кредит;   
«Фінансування капіталу» - Основний чи оборотний капітал Ви 

збираєтесь фінансувати; 
«Фінансовий інструмент»; 
«Вид застави» - який ви можете запропонувати банку; 
«Термін» - Термін, на який Ви хочете взяти кредит; 
«Сума» - бажана сума кредиту. 
Щоб відфільтрувати кредитні пропозиції банків, обравши відповідні 

умови, натисніть кнопку «Вибрати». 

 
Рис. 11Подати кредитну заявку 

 
Для того, щоб продивитися детальніші умови кредитування 

зацікавлених пропозицій, натисніть кнопку «Детальніше» біля відповідної 
кредитної пропозиції (Рис. 11). Вам відкриються детальні умови Банківського 
продукту (Рис.12) 

 
Рис. 12Банківський продукт 

 



 
Після погодження із умовами кредиту, Вам необхідно натиснути кнопку 

«Подати заявку». Співробітник банку побачить у власному кабінеті Вашу 
заявку та почне розгляд. 

Ви зможете бачити статус заявки. Для цього у підменю «Банки» оберіть 
«Список заявок». Вам відкриється вікно із списком Ваших поданих заявок. 
Після попереднього погодження Ви можете надіслати контактну інформацію, 
натиснувши на «Надати контактну інформацію» (Рис. 13). 

 

 
Рис. 12Список кредитних заявок 
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