
Правове регулювання питань функціонування Державного аграрного реєстру. 

Історично основним інструментом підтримки сільгоспвиробників були податкові 

пільги, що включали в себе фіксований податок, залежно від площі землі в обробітку та 

пільгу з податку на додану вартість, що дозволяла спрямовувати різницю між податковими 

зобов’язаннями та податковим кредитом на розвиток виробництва. Після скасування пільг із 

ПДВ, прямі субсидії стали основним інструментом підтримки сільгоспвиробників в Україні.  

Водночас, процедура адміністрування програм державної підтримки аграріїв та 

розподіл цих коштів є одним із найбільш слабких місць в системі підтримки сільського 

господарства. Відсутність надійного джерела інформації про характеристики агровиробників 

та раніше отримані кошти державної підтримки ускладнює аналіз ефективності 

використання бюджетних коштів. Таким чином, існувала необхідність створення єдиної 

державної інформаційної системи, що міститиме відомості про виробників 

сільськогосподарської продукції та забезпечуватиме ефективне адміністрування державної 

підтримки. 

З метою створення сучасних інтерфейсних інструментів взаємодії заявників із 

земельним кадастром президентом Володимиром Зеленським підписано Закон «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну підтримку сільського господарства 

України» та інших законів України щодо функціонування Державного аграрного реєстру та 

удосконалення державної підтримки виробників сільськогосподарської продукції» № 985-IX, 

який Верховна Рада ухвалила 5 листопада 2020 року. Документ створив єдину державну 

інформаційну систему – Державний аграрний реєстр, який спростив надання таргетованої 

державної підтримки для сільгоспвиробників. 

Відповідно до пункту 2.27 статті 2 Закону України «Про державну підтримку 

сільського господарства України» (далі – Закон) державний аграрний реєстр - державна 

автоматизована інформаційна система збирання, обліку, накопичення, оброблення та 

надання інформації про виробників сільськогосподарської продукції та сільськогосподарську 

діяльність, яку вони здійснюють. 

Вийти на офіційний сайт Державного аграрного реєстру можна за посиланням: 

https://www.ar.gov.ua. 

Державний аграрний реєстр - це безкоштовна інформаційна система, яка містить 

актуальну інформацію про агровиробника та спрощує комунікацію з державними органами 

влади. Через цей електронний майданчик агровиробник зможе легко, швидко та зручно 

користуватися державними послугами та сервісами онлайн. 

Державний аграрний реєстр був створений з метою автоматичного формування та 

подання заявок на участь у програмах державної підтримки. Використання електронного 

підпису в Державному аграрному реєстрі дозволяє ідентифікувати особу. Таким чином, 

заявка на отримання державної підтримки не потребуватиме додаткових зусиль з боку 

аграрія, який відповідає заданим критеріям. 

Державний аграрний реєстр ведеться за рахунок коштів державного бюджету з метою 

комплексного інтегрування відомостей про виробників сільськогосподарської продукції, їхні 

майнові, земельні, екологічні, трудові, фінансово-кредитні та інші права і характеристики. 

Державний аграрний реєстр ведеться шляхом добровільного внесення виробниками 

сільськогосподарської продукції достовірних відомостей про себе та відображення 

відповідних актуальних відомостей у Державному аграрному реєстрі в порядку його 

електронної інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами та кадастрами. 

Державний аграрний реєстр використовується також для електронної взаємодії між 

фізичними та юридичними особами, державними органами, органами місцевого 

самоврядування, центрами надання адміністративних послуг з метою реалізації державної 

аграрної політики, зокрема в частині надання державної підтримки виробникам 

сільськогосподарської продукції. 

Державний аграрний реєстр є державною власністю, складовою Національного 

архівного фонду і підлягає довічному зберіганню. 

Згідно із пуктом 2-2.4 статті 2 Закону виробники сільськогосподарської продукції, що 

зареєструвалися у Державному аграрному реєстрі, набувають право: 

https://www.ar.gov.ua./


✓ на отримання державної підтримки на основі інформації, що 

міститься в Державному аграрному реєстрі, в тому числі інформації, отриманої 

шляхом інформаційної взаємодії Державного аграрного реєстру з іншими 

державними реєстрами та кадастрами, без надання відповідних відомостей в 

паперовій формі; 

✓ на безкоштовне отримання інформації стосовно себе з Державного 

аграрного реєстру, в тому числі інформації, отриманої шляхом інформаційної 

взаємодії з іншими державними реєстрами, з якими забезпечено технологічну 

сумісність технічних рішень Державного аграрного реєстру; 

✓ на використання інформації, що міститься в Державному 

аграрному реєстрі, в тому числі інформації, отриманої шляхом інформаційної 

взаємодії Державного аграрного реєстру з іншими державними реєстрами та 

кадастрами, з метою отримання документів дозвільного характеру; 

✓ на подання заявок на отримання державної підтримки, а також 

документів дозвільного характеру за допомогою програмних засобів ведення 

Державного аграрного реєстру; 

✓ на управління своїм профілем в особистому електронному 

кабінеті, а також надання доступу до інформації, що міститься в особистому 

електронному кабінеті, та прав управління своїм профілем третім особам за 

їхньою згодою. 

Державний аграрний реєстр ведеться шляхом добровільного внесення виробниками 

сільськогосподарської продукції достовірних відомостей про себе та відображення 

відповідних актуальних відомостей у Державному аграрному реєстрі в порядку його 

електронної інформаційної взаємодії з іншими державними реєстрами та кадастрами. 

У своєму "кабінеті" агровиробник зможе побачити інформацію про себе відразу з 

чотирьох Державних реєстрів: 

• Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань; 

• Єдиний державний реєстр тварин; 

• Державний земельний кадастр; 

• Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. 

Дані, отримані з цих чотирьох реєстрів в частині інформаційної взаємодії є даними, 

що містяться у відповідних державних реєстрах. 

За допомогою Державного аграрного реєстру Ви можете бачити земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення, власником або користувачем яких Ви є, якщо Ваше 

право зареєстровано в Державному реєстрі речових прав. Функцією Державного аграрного 

реєстру є можливість направити запит до Держгеокадастру на виправлення помилок щодо 

вашої ділянки на Публічній кадастровій карті. 

Якщо виробник аграрної продукції забажає скористатися сервісами та 

можливостями Державного аграрного реєстру, органи державної влади та інші суб'єкти 

отримають доступ до інформації з Державного аграрного реєстру щодо виробника лише в 

частині, необхідній їм для виконання запиту учасника Державного аграрного реєстру.  

Учасники (користувачі) Державного аграрного реєстру не підлягають додатковому 

моніторингу фіскальних органів та їх діяльність не може додатково оподатковуватись на 

підставі інформації, що міститься у Державному аграрному реєстрі. 

Державний аграрний реєстр - це інструмент, який спрощує бюрократичні процедури 

у зборі та поданні документів, але не позбавляє Вас можливості робити це у звичний спосіб. 

На початкових етапах розвитку системи, реєстрація в Державному аграрному реєстрі не буде 

обов'язковою, однак, поступово участь в окремих програмах буде доступна лише через 

Державний аграрний реєстр. 

Відділ взаємодії з суб'єктами державної реєстрації  

та підвищення кваліфікації державних реєстраторів 

Управління державної реєстрації Східного  

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) 


