
Державний аграрний реєстр 
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ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ РЕЄСТР - державна автоматизована 
інформаційна система збирання, обліку, накопичення, оброблення та 
надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції 
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Проблеми, які вирішує ДАР 
 
 Подання заявок на державну підтримку та її адміністрування здійснюється в ручному 

режимі, що призводить до помилок, корупційних ризиків, часових та фінансових затрат 
держави і аграрія;  

 Обмежений облік виробників сільськогосподарської продукції та недостатність 
достовірної і актуальної статистичної інформації про галузь, що унеможливлює 
формування якісної аграрної політики; 

 Низький рівень поширення електронних державних сервісів в АПК; 

 Відсутність стабільного, надійного та швидкого каналу комунікації держави з аграріями  
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Впровадження ДАР має на меті 
 
 забезпечити облік аграріїв-отримувачів державної допомоги; 

 забезпечити прозоре адміністрування, спрямування та розподіл коштів державної 
підтримки в АПК за допомогою електронних засобів;  

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

 отримувати статистичну інформацію для органів державної влади та органів місцевого 
самоврядування; 

 створити надійний канал комунікації між державою/ОМС та виробником 
сільськогосподарської продукції 
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Особливості функціонування ДАР 
 
 ДАР ведеться за рахунок коштів державного бюджету; 

 ДАР ведеться шляхом добровільного внесення с/г виробниками відомостей про себе; 

 ДАР відображає інформацію про с/г виробників з інших державних реєстрів та кадастрів; 

 ДАР використовується також для електронної взаємодії між фізичними та юридичними 
особами, державними органами, органами місцевого самоврядування, центрами 
надання адміністративних послуг; 

 **С/г виробники, які внесли відомості про себе в ДАР набуватимуть право: на отримання 
державної підтримки на основі інформації, що міститься в ДАР без надання відповідних 
відомостей в паперовій формі 
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Етапність впровадження ДАР 
 
Цілі 1-го етапу пілотного впровадження (лютий): 
 Оцінка роботи програмного забезпечення та інших технічних аспектів (КЕП); 
 Випробування моделі реєстрації з виїзними групами операторів-консультантів; 
 Отримання зворотного зв'язку від аграріїв та операторів-консультантів; 

 
Цілі 2-го етапу пілотного впровадження (вересень-жовтень): 
 Залучення ОМС до процесу  реєстрації та впровадження ДАР; 
 Автоматизація процесу подання заявки на виправлення помилки в земельному кадастрі; 
 Оцінка роботи програмного забезпечення за результатом доопрацювання після 1-го етапу; 
 Демонстрація потенціалу ДАР в детінізації сільськогосподарського виробництва, виправлення 

помилок в ДЗК, наданні електронних сервісів для аграрїів; 
 Розширення консультаційної ролі операторів-консультантів для інформування аграріїв про 

важливі аспекти аграрної політики, земельної реформи та процедур реєстрації речових прав. 
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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. 
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Функції ДАР  
(РОЗДІЛ 3 Операційного посібника) 

 Облік аграріїв з можливістю сегментації, для формування якісної аграрної політики на 
регіональному і національному рівнях; 

 Відображення у “кабінеті аграрія” інформації про землю, зареєстровані речові права оренди, а 
також зареєстрованих тварин; 

 Ідентифікація помилки в ДЗК та подання заяви на її виправлення; 

 Отримання статистичної інформації для органів державної влади та місцевого самоврядування; 

 Покращення стану інших реєстрів та кадастрів, зокрема Державного земельного кадастру та 
Реєстру речових прав на нерухоме майно; 

 Комунікація з сільськогосподарськими  виробниками; 

 **Здійснювати прозоре адміністрування, орієнтацію та розподіл коштів державної підтримки в 
АПК за допомогою електронних засобів; 

 **Полегшити доступ до банківського кредитування та страхування. 
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Переваги реєстрації в ДАР для с/г виробників  
(РОЗДІЛ 4 Операційного посібника) 
 

 відстежувати актуальну інформацію про себе в державних реєстрах та кадастрах; 

 отримувати інформацію про ініціативи в аграрній політиці та про державну підтримку; 

 здійснювати взаємодію з органами влади; 

 отримувати консультації від операторів-консультантів ДАР; 

 накопичувати історію свого перебування в ДАР, що дозволить бути у фокусі держави при 
формуванні аграрної політики та першим  скористатися новим функціоналом 
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Суб'єкти взаємодії з ДАР 
(РОЗДІЛ 5 Операційного посібника) 

 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

 Обласні державні адміністрації (ОДА) 

 Органи місцевого самоврядування (ОМС) 

 Державний фонд підтримки фермерських господарств (ДФПФГ) 

 Система безоплатної правової допомоги (БПД) 

 Оператори-консультанти Державного аграрного реєстру  

 Інші суб’єкти взаємодії з ДАР / Партнери: 

o Проєкт ЄС та Світового банку 

o Проєкт USAID AGRO 

o Всеукраїнська асоціація громад 



facebook.com/land.project.org.ua 

https://ukraine-landpolicy.com 

 


