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Порядок реєстрації у Державному аграрному реєстрі. 

Сьогодні, реалізація програм державної підтримки агропромислового комплексу 

здійснюється шляхом подачі аграріями заявок на участь в програмах державної підтримки 

разом із пакетом документів до уповноваженого органу. Для цього, аграрію необхідно 

отримувати довідки, витяги з державних реєстрів та кадастрів, а також інші документи 

(відомості), якими держава вже володіє (копії статутів, паспортів). У рамках цих процесів 

завжди присутній людський фактор і обмежена ефективність опрацювання документів. 

Зокрема, на результативність негативно впливає недостатній рівень необхідних знань та 

компетенції в аграрія. З метою удосконалення наявних відносин створено Державний 

аграрний реєстр (далі - Реєстр), який є державною автоматизованою інформаційною 

системою збирання, обліку, накопичення, оброблення та надання інформації про 

виробників сільськогосподарської продукції.  

Кожен виробник сільськогосподарської продукції, за допомогою власного 

електронного підпису може самостійно зареєструватися в Реєстрі і подати електронні 

запити на участь у державних програмах підтримки, відстежувати обробку запитів, а 

також користуватися іншими фінансовими інструментами та державними сервісами 

онлайн. Заявки аграріїв в електронній формі будуть оброблюватися відповідними 

суб’єктами державної влади, що підвищить ефективність та швидкість їх опрацювання, 

уникаючи людський фактор. 

Реєстрація в Реєстрі допоможе аграріям витрачати менше часу та зусиль на 

отримання державних послуг і сервісів, подавати документи та заявки на участь в 

програмах державної підтримки віддалено, а також завжди отримувати актуальну 

інформацію про програми державної підтримки в агропромисловому комплексі. Заявки 

аграріїв в електронній формі будуть оброблюватися відповідними суб’єктами державної 

влади, що підвищить ефективність та швидкість їх опрацювання, уникаючи людський 

фактор. 

Держателем Державного аграрного реєстру є Міністерство економіки України. 

Партнером міністерства у впровадженні реєстру є Всеукраїнська асоціація громад. Згідно 

із інформацією офіційного сайту Реєстру з метою отримання консультацій з приводу 

порядку реєстрації прав на земельну ділянку можна зателефонувавши на гарячу лінію 

Державного аграрного реєстру за телефоном (067)-678-23-23. 

Відповідно до абз. 10 пункту 2-2.3 статті 2 Закону України «Про державну 

підтримку сільського господарства України» доступ до особистого електронного кабінету 

передбачає такі можливості: 

➢ внесення інформації про виробника сільськогосподарської продукції; 

➢ подання та адміністрування заявок виробників сільськогосподарської 

продукції на отримання державної підтримки, а також документів дозвільного характеру; 

➢ управління профілем, можливість надання доступу до інформації, що 

міститься в особистому електронному кабінеті, третім особам; 

➢ користування іншими програмними засобами ведення Державного 

аграрного реєстру. 

Відповідно до Закону України “Про електронні довірчі послуги”, за допомогою 

кваліфікованого електронного підпису (КЕП), який сільгоспвиробники використовують 

для авторизації в Реєстрі, можливо надавати певні послуги державних органів онлайн. 

Згідно із нормами Порядку ведення та адміністрування Державного аграрного 

реєстру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.06.2021 №573, 

електронна реєстрація користувачів Реєстру здійснюється на безоплатній основі 

(самостійно або через центри надання адміністративних послуг). Під час здійснення 

електронної реєстрації виробники сільськогосподарської продукції та треті особи 

проходять ідентифікацію та автентифікацію за допомогою інтегрованої системи 
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електронної ідентифікації (з використанням засобів електронної ідентифікації з високим 

або середнім рівнем довіри). 

Під час електронної реєстрації користувач Реєстру вносить свою контактну 

інформацію (у разі коли вона не завантажилася автоматично) та отримує доступ до 

особистого електронного кабінету.  

Автоматично до Реєстру вносяться (завантажуються) такі відомості про 

виробників сільськогосподарської продукції: 

✓ про види діяльності виробника сільськогосподарської продукції, дата та 

номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи, про кінцевого 

бенефіціарного власника юридичної особи та інші відомості, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань - в порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру з Єдиним державним 

реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

✓ про земельні ділянки виробника сільськогосподарської продукції 

(кадастровий номер, площа, цільове призначення, речове право на земельну ділянку, дата 

виникнення та строк дії речового права на земельну ділянку, наявність обтяжень такого 

права та інша інформація, що міститься в державних базах даних, Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно та Державному земельному кадастрі) - в порядку 

електронної інформаційної взаємодії відповідних державних баз даних, Реєстру з 

Державним реєстром речових прав на нерухоме майно та Державним земельним 

кадастром; 

✓ про тварин виробника сільськогосподарської продукції (тип, 

ідентифікаційний номер, кількість, дата народження, стан здоров’я тварини та 

епізоотичний стан господарства, в якому утримується тварина, дані про ветеринарно-

санітарний стан господарства, дата забою, місцезнаходження та інша інформація, що 

міститься в Єдиному державному реєстрі тварин) - в порядку електронної інформаційної 

взаємодії Реєстру з Єдиним державним реєстром тварин; 

✓ про аграрні розписки (вид сільськогосподарської продукції, яку боржник 

зобов’язаний поставити відповідно до товарної аграрної розписки, її кількість та якість; 

формула розрахунку розміру грошового зобов’язання боржника, кількості та родових 

ознак сільськогосподарської продукції, що є невід’ємною частиною такої формули 

відповідно до фінансової аграрної розписки; строк; предмет застави та інша інформація, 

що міститься у Реєстрі аграрних розписок), які видані виробником сільськогосподарської 

продукції або іншою особою, якщо забезпеченням виконання відповідної аграрної 

розписки є майбутній врожай, який вирощується на земельній ділянці, що належить 

виробнику сільськогосподарської продукції на праві власності або іншому речовому праві, 

- в порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру з Реєстром аграрних розписок; 

✓ про пов’язаних із виробником сільськогосподарської продукції осіб, які 

протягом бюджетного року є отримувачами державної підтримки, - в порядку електронної 

інформаційної взаємодії Реєстру з Державною податковою службою України; 

✓ про реєстраційний номер оператора ринку харчових продуктів - в порядку 

електронної інформаційної взаємодії Реєстру з реєстрами потужностей операторів ринку, 

на які видано експлуатаційні дозволи; 

✓ про реєстраційні номери потужностей - в порядку електронної 

інформаційної взаємодії Реєстру з Державним реєстром потужностей з виробництва та 

обігу кормів; 

✓ про фінансову звітність та суму заборгованості перед державним 

бюджетом - в порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру з Державною 

податковою службою. 



3 

 

До Реєстру також вноситься (завантажується) інформація, що містить відомості 

про виробників сільськогосподарської продукції, яка не зазначена вище, шляхом 

автоматизованого обміну даними з відповідними державними базами даних, реєстрами 

та/або кадастрами (з якими забезпечено технологічну сумісність технічних рішень 

Реєстру) в порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру з такими базами даних, 

реєстрами та/або кадастрами. 

Після електронної реєстрації програмні засоби ведення Реєстру створюють для 

користувача Реєстру особистий електронний кабінет як розділ Реєстру. Вхід до 

особистого електронного кабінету здійснюється шляхом автентифікації користувача. 

Особистий електронний кабінет містить відповідні відомості про користувача 

Реєстру, зокрема необхідні для отримання державної підтримки, підтримки за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншої допомоги 

виробникам сільськогосподарської продукції, не забороненої законом, адміністрування 

заявок на отримання яких здійснюється через Реєстр, та іншу інформацію, необхідну для 

взаємодії державних баз даних, реєстрів та кадастрів. 

Особистий електронний кабінет виробника сільськогосподарської продукції 

забезпечує створення таких можливостей: 

❖ подання електронних документів та їх зберігання; 

❖ отримання інформаційних повідомлень щодо результатів розгляду 

поданих виробником сільськогосподарської продукції електронних заяв та документів, 

інших інформаційних повідомлень від адміністратора Реєстру та третіх осіб; 

❖ забезпечення інформаційної взаємодії виробника сільськогосподарської 

продукції з адміністратором Реєстру та третіми особами (у разі потреби); 

❖ гіперпосилання на види (програми) державної підтримки, підтримки за 

рахунок коштів місцевих бюджетів, міжнародної технічної допомоги чи іншої допомоги 

виробникам сільськогосподарської продукції, не забороненої законом, адміністрування 

заявок на отримання яких здійснюється через Реєстр, вимогам яких він відповідає; 

❖ інші функції, необхідні для розгляду та обробки заявок, адміністрування 

яких здійснюється через Реєстр. 

Для реєстрації в Реєстрі необхідно мати телефон чи комп’ютер, емейл та 

електронний ключ. З метою реєстрації необхідно зайти на сайт ar.gov.ua та натиснути 

кнопку «Реєстрація с/г виробника», після цього скористатися своїм електронним 

підписом:  

• вибрати Центр сертифікації ключів в якому був отриманий КЕП; 

• вибрати файл ключа; 

• ввести пароль до ключа. 

Або використати авторитизацію за допомогою Bank ID.  

Після цього необхідно ввести свою електронну пошту, ввести отриманий код 

підтвердження (з емейлу та СМС), погодитися з угодою про конфіденційність і 

підтвердити реєстрацію. Відтепер Ваш обліковий запис створено.  

Переходимо до наступного етапу. З метою створення профілю користувача в 

Реєстрі сільгоспвиробників необхідно відкрити домашню сторінку системи та вибрати 

"Вхід в кабінет сільгоспвиробника". В результаті з’явиться сторінка входу. Для того щоб 

зайти до системи необхідно вибрати центр сертифікації ключів, вибрати шлях до носія 

ключа, ввести пароль до ключа та натиснути кнопку «Вхід». 

Після цього автоматично з’явиться початок реєстрації профілю 

сільгоспвиробника. Реєстрація профілю складається з 11 кроків: 

1) Перевірка ЄДРПОУ/ІПН (за відсутності ІПН введіть номер свого 

паспорта); 
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2) Отримання даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 

3) На цьому етапі користувачеві необхідно внести додаткову інформацію 

про себе та сільгоспвиробника – його стать, дату реєстрації, основні види 

сільгоспвиробництва та основні види не сільгоспвиробництва; 

4) Заповнення анкети; 

5) Введення контактної інформації; 

6) Отримання інформації про земельну ділянку з реєстрів та додання іншої 

ділянки, якщо потрібно; 

7) Завантаження документів, якщо потрібно (наприклад, паспорта чи 

договору оренди); 

8) Введення інформації про культури, які вирощуються; 

9) Отримання інформації про зареєстровану худобу; 

10) На цьому етапі слід переконатися, що введена інформація є коректною та 

завершіти реєстрацію; 

11) Отримання підтвердження реєстрації на електронну пошту. 

 

 

Відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації  

та підвищення кваліфікації державних реєстраторів 

Управління державної реєстрації Східного  

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 


