
Державний 
аграрний 
реєстр
Пряма підтримка для 
агровиробників на 
відстані кількох кліків



ДАР — це єдине вікно підтримки для українських 
аграріїв для отримання допомоги від держави, 

міжнародних організацій та банків.

dar.gov.ua

https://www.dar.gov.ua/


Яким був процес надання 
підтримки аграріям до 
запуску ДАР 

Відсутність єдиної платформи, де 
можна знайти всі програми для 
фермерів

Потреба витрачати багато часу та 
зусиль на збір документів та подачу 
заявки

Непрозорі критерії оцінки заявок





Держава отримує 
потужний 
аналітичний 
інструмент в 
аграрній сфері.



Виробник сільськогосподарської
продукції будь-якого розміру та
напряму діяльності

Фізична особа, ФОП або
юридична особа будь-якої
форми власності

Має кваліфікований
електронний підпис або BankID







Підтримка через ДАР буде надаватися від:

Уряду

Банків

Міжнародних 
донорів

Інших
організацій



dar.gov.ua

https://www.dar.gov.ua/


Реєстрація та подача заявки

1.

6.

2.

5.

3.

4.

Агровиробник
реєструється в

ДАР

Автоматично
створюється

електронний кабінет
та підвантажуються

дані з державних
ресурсів

Якщо з’являється
нова програма

підтримки,
користувачу
надходить

сповіщення

Фермер
подається 

на програму
підтримки

Донор приймає
рішення про

надання
підтримки

Фермер отримує
сповіщення про

надання
підтримки. 

Гроші надходять
на рахунок



Мінагрополітики оголосить про 
дві програми підтримки аграріям, 

які будуть доступні в ДАР

Вже незабаром



dar.gov.ua

Проект реалізований за підтримки:

https://www.dar.gov.ua/


всі програми підтримки для агровиробників  
на єдиній онлайн-платформі

Хто може
зареєструватися?

Реєструйтеся на dar.gov.ua, відстежуйте інформацію  
та подавайте заявки на участь у програмах підтримки агровиробників  
від держави та міжнародних організацій 

Єдині для всіх правила  
при розподілі підтримки відповідно 
до найкращих європейських практик

Податися на будь-яку програму можна 
онлайн, не виходячи з дому чи офісу

Рух заявки на підтримку можна 
відстежувати у режимі реального часу

Доступ до даних мають лише ті 
установи, що безпосередньо надають 
підтримку в ДАР і лише з дозволу 
агровиробника

Уся ключова інформація  
про виробника підтягується  
з державних ресурсів автоматично. 
Реєстр вже з’єднаний із Державним 
земельним кадастром, ДРРП, ЄДР, 
Реєстром тварин

Виробник сільськогосподарської 
продукції будь-якого розміру  
та напряму діяльності.

Фізична особа, ФОП або юридична 
особа будь-якої форми власності.

Має кваліфікований електронний 
підпис або BankID*.

1

2

3

*  BankID підходить тільки для реєстрації фізичних 
осіб. Але для подання заявки на участь в програмі 
підтримки обов’язково потрібен кваліфікований 
електронний підпис

Публікацію підготовлено за фінансової підтримки 
Європейського Союзу. Її зміст є виключною 

відповідальністю Міністерства аграрної політики та 
продовольства України і не обов’язково відображає 

позицію Європейського Союзу.

З питань роботи у ДАР, 
звертайтесь до контакт-центру

З юридичних питань звертайтесь  
до Безоплатної правової допомоги

044 339 92 15 0800 213 103

support@dar.gov.ua
вартість дзвінків згідно тарифів Вашого оператора безкоштовно з усіх номерів в межах України



всі програми підтримки 
для агровиробників  

на єдиній 
онлайн-платформі

Реєструйтеся на dar.gov.ua,  
відстежуйте інформацію та подавайте заявки 

на участь у програмах підтримки агровиробників  
від держави та міжнародних організацій.

dar.gov.ua

Як зареєструватися  
в ДАР?

1 На сайті dar.gov.ua натисніть

Зареєструватися

2 Пройдіть реєстрацію за 
допомогою кваліфікованого 
електронного підпису або BankID

3 Заповніть персональні дані  
та актуальні номер телефону  
та email

4 Після завершення реєстрації 
увійдіть до свого електронного 
кабінету

5 Перевірте правильність даних  
про ваші земельні ділянки, 
тварин тощо, які підтягнуться 
до кабінету з офіційних 
державних ресурсів автоматично

6 У разі виявлення неточностей 
чи помилок щодо земельних 
ділянок, тварин тощо — 
зверніться до компетентних 
органів. Після виправлення 
перевірте оновлені відомості  
у ДАР

ЗА ПІДТРИМКИ:

З питань роботи у ДАР звертайтесь 
до контакт-центру:

044 339 92 15
вартість дзвінків згідно 

тарифів Вашого оператора

support@dar.gov.ua

З юридичних питань звертайтесь 
до Безоплатної правової допомоги: 

0 800 213 103
безкоштовно з усіх номерів 

в межах України

Публікація підготовлено за фінансової підтримки 
Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю 

Міністерства аграрної політики та продовольства України  
і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу.



Після реєстрації ДАР автоматично  
і безкоштовно підтягує ключову 
інформацію про агровиробника з:

- Державного земельного кадастру

-  Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та ФОПів

-  Єдиного державного реєстру  
речових прав

-  Єдиного державного реєстру тварин

Державний аграрний реєстр створений  
на виконання Закону України “Про внесення  
змін до деяких законів України 
щодо функціонування Державного 
аграрного реєстру та удосконалення 
державної підтримки виробників 
сільськогосподарської продукції”  
та постанови Кабінету міністрів України 
№573 від 02.06.2021 “Про функціонування 
Державного аграрного реєстру”.

Державний аграрний 
реєстр або ДАР —
це автоматизована електронна система, 
створена Мінагрополітики 
для ефективного та прозорого залучення 
та розподілу усіх видів підтримки  
для українських аграріїв.

Мінагрополітики залучатиме 
до онлайн-платформи dar.gov.ua  
фінансову та технічну допомогу  
від держави і міжнародних донорів: 
субсидії, гранти, обладнання,  
пільгові кредити тощо.

Переваги ДАР 
для агровиробників:

Які програми підтримки 
доступні в ДАР?
Уряд вже залучив перші

50 мільйонів євро
від ЄС для термінової 
підтримки дрібних виробників 
сільськогосподарської продукції,  
які обробляють

від 1 до 120 га землі 
або мають

від 3 до 100 корів.

Програмою передбачається 
фінансування: 

3100 грн на кожен гектар землі
(але не більше 372 000 грн 
для одного фермера)

5300 грн на кожну корову
(але не більше 530 000 грн)

Прийом заявок триває  
до 15 листопада.

Єдині для всіх правила при розподілі 
підтримки відповідно до найкращих 
європейських практик

Уся ключова інформація про 
виробника підтягується з державних 
ресурсів автоматично і безкоштовно

Податися на будь-яку програму 
можна онлайн, не виходячи 
з дому чи офісу

Рух заявки на підтримку можна 
відстежувати у режимі реального часу

Доступ до даних мають лише  
ті установи, що безпосередньо 
надають підтримку в ДАР і лише  
з дозволу агровиробника

Хто може зареєструватися?
Будь-який агровиробник, який має 
електронний підпис або BankID*, доступ 
до інтернету, email та мобільний телефон.

* BankID підходить тільки для реєстрації фізичних осіб. Для 
подання заявки на участь в програмі підтримки обов’язково 
потрібен кваліфікований електронний підпис.

Хто може податися  
на програми підтримки?
Податися на програми підтримки можуть 
ті агровиробники, які:

Мають електронний кабінет у ДАР

відповідають вимогам тої  
чи іншої програми підтримки

Зареєструйтеся на dar.gov.ua  
вже зараз, щоб не пропустити інші 
програми підтримки для аграріїв  
та встигнути податися на них!


