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ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ РЕЄСТР (ДАР) - державна автоматизована 
інформаційна система збирання, обліку, накопичення, оброблення та 
надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції.
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Впровадження ДАР має на меті:
 Забезпечити прозоре адміністрування, спрямування та розподіл коштів державної

підтримки аграріїв з допомогою електронних засобів

 Забезпечити облік аграріїв-отримувачів державної допомоги

 Надавати зручні електронні сервіси аграріям, зокрема відображення у “кабінеті аграрія”
інформації про землю, зареєстровані речові права оренди, зареєстрованих тварин

 Аграрій зможе ідентифікувати помилки в Державному земельному кадастрі та сформувати
запити на їх виправлення (як результат: покращиться стан державних реєстрів)

 Накопичувати статистичну інформацію про діяльність агровиробників для потреб органів
державної влади та органів місцевого самоврядування

 Створити надійний канал прямої комунікації між державою/ОМС та аграрієм

 Полегшити доступ аграрія до банківського кредитування та страхування
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Особливості функціонування ДАР:

 ДАР ведеться за рахунок коштів державного бюджету

 ДАР наповнюється шляхом добровільного внесення аграрієм відомостей про себе

 Це аграрій може зробити або самостійно, або з допомогою оператора-консультанта

 ДАР відображає інформацію про аграрія з інших державних реєстрів та кадастрів

 ДАР також використовуватиметься для електронної взаємодії аграрія з фізичними та
юридичними особами, державними органами, ОМС, ЦНАПами

Аграрій, який вніс в ДАР відомості про себе, набуватиме право на отримання 
державної підтримки виключно на основі інформації, що міститься в ДАР, 

без надання відповідних відомостей в паперовій формі
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Правове регулювання функціонування ДАР:

• Указ Президента України №837/2019 від 8 листопада 2019 року “Про невідкладні заходи з
проведення реформ та зміцнення держави”: передбачено необхідність вжиття заходів Кабінетом
Міністрів України (до 31 березня 2020 р.) задля запровадження механізмів державної підтримки
щодо підвищення фінансової спроможності фермерів та малих сільськогосподарських виробників,
зокрема створення пілотного проєкту електронного фермерського реєстру.

• З урахуванням 1-го етапу пілотного проекту ДАР та кращих світових практик у Верховній Раді було
зареєтровано проект Закону України № 3295 від 30 березня 2020 р. “Про внесення змін до Закону
України “Про державну підтримку сільського господарства України” та інших законів Україні щодо
функціонування Державного аграрного реєстру та удосконалення державної підтримки
виробників сільськогосподарської продукції”. Законопроектом надається визначення поняття
Державного аграрного реєстру та закріплюються принципи його функціонування.

Законопроєкт 04.09.2020 прийнятий Верховною Радою України у першому читанні
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Переваги реєстрації в ДАР для с/г виробників 

 Відстежувати актуальну інформацію про себе в державних реєстрах та кадастрах

 Отримувати новини щодо аграрної політики та інформацію про державну підтримку

 Здійснювати взаємодію з органами влади

 Отримувати консультації від операторів-консультантів ДАР

Аграрій зможе накопичувати історію свого знаходження в ДАР, що дозволить йому 
бути у фокусі держави при формуванні нею аграрної політики, першим дізнаватися 
про програми державної підтримки та першим використовувати нові можливості
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Суб'єкти взаємодії з Державним аграрним реєстром

 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства (Мінекономіки)

 Обласні державні адміністрації (ОДА)

 Органи місцевого самоврядування (ОМС)

 Оператори-консультанти Державного аграрного реєстру

 Державний фонд підтримки фермерських господарств (Укрдержфонд)

 Система безоплатної правової допомоги (БПД)

 Партнери:

 Проект ЄС та Світового банку «Підтримка прозорого управління
земельними ресурсами в Україні» 

 Всеукраїнська асоціація громад
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Хід впровадження Державного аграрного реєстру

 Перше пілотне впровадження (лютий, 2020 року) – відбулося!
 Оцінка роботи програмного забезпечення та випробування моделі реєстрації аграріїв 

виїзними групами операторів-консультантів у шести пілотних регіонах

 Друге пілотне впровадження (вересень-жовтень, 2020 року) – відбулося!
 Впровадження ДАР із залученням органів місцевого самоврядування територіальних громад 

та їх асоціації у обраних 53 пілотних громадах в усіх 24 регіонах України

 Третє пілотне впровадження (орієнтовно: весна, 2021 року) – планується!
 Пілотування доступу аграріїв через ДАР до окремих програм державної підтримки

 Повномасштабне впровадження
строки залежатимуть від успішності реалізації пілотних етапів впровадження, 
від формування необхідної нормативної бази та від готовності технічної платформи 



https://ar.gov.ua/

https://ukraine-landpolicy.com

https://communities.org.ua/

Дякуємо за увагу! 
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