
ШАНОВНІ АГРАРІЇ – 
СІЛЬГОСПВИРОБНИКИ!

РЕЄСТРУЙТЕСЯ У ДЕРЖАВНОМУ  
АГРАРНОМУ РЕЄСТРІ  
ТА ОТРИМУЙТЕ ПЕРЕВАГИ  
ДЛЯ РОЗВИТКУ ВЛАСНОЇ СПРАВИ!
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ЯК ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ  
У ДЕРЖАВНОМУ АГРАРНОМУ РЕЄСТРІ?

Самостійно на сайті
www.ar.gov.ua

Кваліфікований електронний підпис (КЕП) 
або особистий банківський ключ BankID;

Електронну пошту;

Мобільний телефон.

Для реєстрації в ДАР с/г виробнику  
необхідно мати при собі:

Для того, щоб отримати  
на пошту корисні матеріали  
та надалі тримати зв’язок  
з Мінагрополітики, будь ласка, 
скористайтеся QR-кодом

Матеріал підготовлено за сприяння Проєкту  
«Підтримка прозорого управління земельними ресурсами в Україні».

Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. 
Її зміст є виключною відповідальністю Міністерства аграрної політики та 

продовольства і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.



Державний аграрний реєстр (ДАР) –

це державна автоматизована інформаційна 
система, яка працює цілодобово онлайн  
та створюється для сільгоспвиробників  
і держави з метою підвищення ефективності  
їх взаємодії.

Через особистий електронний кабінет ДАР 
кожен сільгоспвиробник може швидко, зручно 
і без зайвих довідок  взаємодіяти з державними 
органами влади, подавати заявки на виправлення 
помилок у кадастрі та у майбутньому – отримувати 
державну підтримку та покращити доступ до 
джерел фінансування.

Безпека

Скористайтесь зручними  
електронними сервісами ДАР! 
Перевірте стан і виправте дані про  
власні й орендовані земельні ділянки.   
Ваш контроль і вчасна реакція  
на несанкціоновану зміну прав на землю 
знижує ризик рейдерства та зменшує шкоду, 
завдану через помилки в реєстрах.

Зручність і швидкість

Замовляйте та користуйтеся державними 
послугами онлайн! 
Через електронний кабінет аграрія  
і без зайвих паперів, подавайте заявки  
на виправлення помилок у кадастрі,  
не виходячи з дому. 

Поінформованість 

Будьте у фокусі держави при формуванні 
аграрної політики! 
Першими дізнавайтесь про майбутні урядові 
ініціативи, державні  
та регіональні програми підтримки 
агровиробників. Тільки зареєстровані у ДАР 
користувачі зможуть подавати онлайн заявки 
на участь!

Простіший доступ до кредитів 

Говоріть з банкірами на рівних! 
У майбутньому за Вашою згодою, фінансові 
установи зможуть отримати вичерпну 
інформацію про Ваше господарство 
безпосередньо із ДАР.  
Це стане Вашою перевагою  
у перемовинах з банками  
та підвищить шанси отримати кредит  
і зменшити його вартість!

Аграрний реєстр об’єднує дані:

 ● Державного земельного кадастру;

 ● Єдиного державного реєстру  
юридичних осіб,  
фізичних осіб-підприємців  
та громадських формувань;

 ● Державного реєстру речових прав  
на нерухоме майно.

Через власний електронний кабінет аграрій може 
заносити дані до реєстрів, перевіряти стан, а також 
виправляти інформацію про себе, господарство  
і власні та орендовані земельні ділянки.

Якщо фермер не має можливості здійснити 
реєстрацію та працювати в ДАР самостійно,  
на території ОТГ пілотного впровадження йому  
в цьому допоможуть оператори-консультанти,  
які матимуть відповідне комп’ютерне обладнання  
і доступ до мережі Інтернет.

Технічну та консультаційну підтримку операторам 
ОТГ та фермерам надає Всеукраїнська асоціація 
громад (ВАГ), до якої можна звернутися  
за консультацією, направивши запит на сайті ДАР  
www.ar.gov.ua «ПІДТРИМКА»  
через форму зворотнього зв’язку,  
або надіслати лист на:  
agroregister@communities.org.ua

За правовою допомогою звертайтеся  
до найближчого центру  
безоплатної правової допомоги

 0 800 213 103
 www.legalaid.gov.ua

www.ar.gov.ua ПЕРЕВАГИ РЕЄСТРАЦІЇ В ДАР ЯК ПРАЦЮЄ ДАР?


