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Попри те, що в березні в Україні було оголошено загальний карантин, перша половина 
весни для Асоціації «Ягідництво України» була навіть більш активною, ніж зазвичай. 

Ми опинилися в тих умовах, в яких ані нам, ані нашим партнерам ніколи ще не доводилося 
працювати. Щоб вижити  в цих реаліях  ми посили активність Асоціації в комунікації з 
різними органами влади,  фермерами та іншими гравцями ринку для оперативного обміну 
інформацією, відслідковуванням законодавчих змін і захисту інтересів виробників.

Отже, Асоціації прийшлося як реагувати на кризову ситуацію, що створилася у світі та 
Україні, так і працювати над значною зміною власних планів.

Багато планів та проектів Асоціації було скасовано, але ми шукаємо нові можливості як 
в рамках поточних проектів, так і в залученні нових інструментів для того, щоб підтримати 
наших членів в цей нелегкий час.

Ми продовжуємо працювати та бути постійно на зв’язку з представниками галузі, 
Міністерства економіки, торгівлі та сільського господарства, Аграрного комітету, відповідних 
органів влади, іншими галузевими асоціаціями та різними міжнародними організаціями,  
щоб якомога оперативніше реагувати на зміни, пов’язані із карантином, інформувати про них 
членів АЯУ та інших гравців сектору! 

Ми дякуємо нашим партнерам та членам, які не залишаються осторонь, намагаються 
діяти на випередження, діляться інформацією та консолідують свої сили. Ця ситуація вкотре 
довела, що саме співпраця та об’єднання є запорукою упевненого руху вперед попри будь-які 
перепони. Отже ми вкотре закликаємо всіх гравців сектору долучатися до наших ініціатив, 
підтримувати один одного та створювати справжню сильну спільноту галузі! 
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ЗАПРОШУЄМО ДОЛУЧИТИСЯ 
ДО ГРУПИ «ПЛОДОВО-ЯГІДНИЙ 
ЯРМАРОК» У FACEBOOK!
Під впливом реалій сьогодення 
плодово-ягідний бізнес мусить 
працювати в доволі незвичних 
умовах, які є більш жорсткими 
та вибагливими, вимагаючи від 
нас гнучкості та швидкої реакції 
на постійні зміни. Враховуючи 
це ми в Асоціації «Ягідництво 
України» намагаємося зробити 
все можливе, щоб допомогти 
Вам бути в ритмі подій та 
тримати руку на пульсі. 

Наразі одним з таких моментів 
є збільшення попиту на он-лайн 
торгівлю як свіжою та заморо-
женою продукцією, так й мате-
ріально-технічними ресурсами в 
умовах перебоїв роботи оптових 
ринків та труднощів з іншими ка-
налами збуту. 

З огляду на це ми вирішили 
створити у Facebook групу «Пло-

НОВІ ДАТИ МІЖНАРОДНОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ З ЧОРНОЇ 
СМОРОДИНИ: ПОБАЧИМОСЬ 
У ЛЬВОВІ 1-4 ЧЕРВНЯ 2021 РОКУ!
Асоціація «Ягідництво України» 
та Міжнародна асоціація чорної 
смородини (IBA) продовжує 
працювати над організацією 
Сьомої Міжнародної 
конференцію з чорної 
смородини! Отже пропонуємо 
Вас запланувати нові дати події!

Сьома міжнародна конфе-
ренція з чорної смородини від-
будеться 1-4 червня 2021 року у 
Львові!

 «Ми намагаємося у всьому 
шукати й позитивні моменти. 
Так, через карантин ми змуше-
ні перенести подію на рік. Але з 

іншого боку, в нас буде більше 
часу, щоб зробити конференцію 
максимально продуктивною, ці-
кавою та корисною!», – коментує 
Ірина Кухтіна, Президент Асоціа-
ції «Ягідництво України».

 Звертаємо Вашу увагу, що ре-
єстрація на участь в Сьомій між-
народній конференції з чорної 
смородини буде відкрита вже на-
ступного тижня. Причому, до кін-
ця 2020 року діятимуть найбільш 
вигідні умови, як для відвідувачів 
заходу, так і для учасників експо-
зиції, партнерів та спонсорів.

Читати далі >>>

дово-ягідний ярмарок», як он-
лайн майданчик для торгівлі як 
продукцію ягідництва, так і тим, 
що необхідно для того, щоб цю 
продукцію отримати. Долучай-

тесь до нашої ініціативи! При-
єднуйтесь, запрошуйте друзів 
та партнерів! Також чекаємо на 
Ваші зауваження та побажання 
відносно роботи Групи!

https://www.facebook.com/groups/815217138967848/about/#_=_
https://blackcurrant-uba.com.ua/
https://blackcurrant-uba.com.ua/
https://blackcurrant-uba.com.ua/
http://uaberries.com.ua/novi-daty-mizhnarodnoyi-konferentsiyi-z-chornoyi-smorody-ny-pobachy-mos-u-l-vovi-1-4-chervnya-2021-roku/
https://www.facebook.com/groups/815217138967848/about/#_=_
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ДО АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» 
ПРИЄДНАВСЯ НАЙБІЛЬШИЙ ВИРОБНИК 
ТЕПЛИЧНОЇ СУНИЦІ В УКРАЇНІ – 
КОМПАНІЯ «БЕРІ КОМЕРЦ»!

СУПЕРНОВИНКА ВІД РАВЛИКА БОБА –  
НАТУРАЛЬНЕ ФРУКТОВЕ ПЮРЕ 
БЕЗ ДОДАВАННЯ ЦУКРУ!

Компанія ТОВ «Бері Комерц» є 
найбільшим в Україні тепличним 
комплексом з вирощування суниці 
садової та одним з найбільших 
тепличних господарств з 
вирощування цієї ягоди в Європі. І 
відтепер ця компанія також входить 
до Асоціації «Ягідництво України»!

Діяльність компанії орієнтована як 
на локальний ринок, так і на ринки 
Східної та Західної Європи.   Компанія 
використовує найсучасніші методи ви-
рощування, зберігання й транспорту-
вання ягід.

Читати далі >>>

Квітень Равлик Боб розпочав 
не з жартів, а з того, що 
порадував своїх шанувальників 
суперновинкою – натуральнім, 
густим пюре без доданого 
цукру, ароматизаторів та 
консервантів. Цілих 400 грамів 
відбірної смакоти!

Боб тепер радуватиме вас не 
тільки цукерками, а й 100% ман-
говим, грушевим та пюре з хур-
мою.  Ідеально для всієї родини!

Як зазначають в компанії 
«Еко-снек», яка й випускає про-
дукцію під ТМ Равлик Боб, їхня 
головна цінність  – це турбота 
про людей. І саме в прагненні 
дати людям те, що дарує пози-
тивну емоцію, щось корисне для 
здоров’я і, в той же час, смачне, 
вони створюють свої продук-
ти – натуральні ласощі Bob Snail 
(Равлик Боб). 

Читати далі >>>

http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednavsya-najbil-shy-j-vy-robny-k-teply-chnoyi-suny-tsi-v-ukrayini-kompaniya-beri-komerts/
http://uaberries.com.ua/supernovy-nka-vid-ravly-ka-boba-natural-ne-fruktove-pyure-bez-dodavannya-tsukru/


5ДАЙДЖЕСТ НОВИН ВІД АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ»

О
фі

ці
йн

о

КОМПАНІЯ «ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ» 
ВКЛЮЧЕНА ДО ПЕРШОГО РАНГУ 
РЕЙТИНГУ IP STARS 2020 ТА ОТРИМАЛА 
ВІДЗНАКУ CHAMBERS EUROPE 2020

ВІТАЄМО НОВОГО ЧЛЕНА 
АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» 
ТОВ ДВІПА ТМ АХІМСА!

Компанія «Двіпа» (ТМ Ахімса ) приєдналась до Асоціації 
«Ягідництво України». ТОВ Двіпа вже більше 15 років вирощує 
органічні пшеницю, малину, суницю, порічку, насіння Щириці (рос. 
амарант).

Недалеко від села Чернечина Магдалинівського району, Дніпропе-
тровської області ТОВ Двіпа обробляє свої органічні поля.

«ТОВ Двіпа відправляє в ЄС 100 тонн зернових і до 60 тонн ягід », – 
каже Юрій Танцюра.

Нещодавно компанія почала пропонувати трендовий продукт – су-
блімовані ягоди, сублімовані йогурти, порошки із ягід та овочів, на-
сіння і масло Щиріці (рос.Амарант). З таким асортиментом ТОВ Двіпа 
взяла участь у міжнародній виставці BIOFACH 2020, та отримала ви-
кликала інтерес з боку байерів.

Читати далі>>

18 березня оприлюднено 
результати рейтингу IP 
STARS 2020 від 
видання Managing IP у 
категорії торговельних марок, 
де до компаній першого рангу 
вчергове включено компанію 
«Пахаренко і партнери».

До рейтингу, підготовлено-
го за результатами досліджен-
ня, увійшли провідні фірми, що 
працюють у сфері подання зая-
вок/діловодства у справах тор-
говельних марок та вирішення 
спорів, пов’язаних з торговель-
ними марками. Рейтинг охоплює 
країни Африки, Північної та Пів-
денної Америки, Азіатсько-Ти-
хоокеанського регіону, Європи 
та Близького Сходу.

Читати далі>>

http://uaberries.com.ua/vitayemo-novogo-chlena-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-tov-dvipa-tm-ahimsa/
http://uaberries.com.ua/kompaniya-paharenko-i-partnery-vklyuchena-do-pershogo-rangu-rejty-ngu-ip-stars-2020-ta-otry-mala-vidznaku-chambers-europe-2020/
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ВІТАЄМО НОВОГО ЧЛЕНА 
АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» 
ТЗОВ «АГРОХОЛДИНГ «ГРІН ПЛАНТ»
Асоціація «Ягідництво 
України» рада вітати в своїх 
рядах нового члена нашої 
родини АЯУ – Агрохолдинг 
«Грін Плант»!

Компанія почала свою діяль-
ність в 2014 році у Львівський 
обл., Кам’янка-Бузькому районі 
в селі Старий Яричив. Підпри-
ємство почало вирощування 

чорної смородини на 36 га.
Згодом побудували заморозку 

для ягід тунелі IQF на 4т/год. На-
разі в якості сировини підпри-
ємство вирористовує як власну 
ягоду, так й ту, що закуповує до-
датково.

Крім того, компанія «Грін 
Плант» надає послуги по за-
морозці та зберіганню, маючи 
власне сховище на 1тис тонн.

ВІТАЄМО НОВОГО ЧЛЕНА 
АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» 
КОМПАНІЮ «АРТІЛЬ №1» (TM ARTBERRY)!

До лав Асоціації «Ягідництво 
України» приєдналась 
компанія «Артіль №1», відома 
споживачам під TM Artberry.

Компанія Артіль №1 TM Artberry 
почала свій шлях в 2014 році. На 
сьогоднішній день компанія об-
робляє 200 га власних земель, на 
яких вирощує лохину, черешню, 
ожину та малину. Всі культури ви-
рощуються за голландськими тех-
нологіями і під повним контролем 
фахівців відомих голландських 
розплідників, які забезпечують 
посадковим матеріалом.

Команда Artberry дуже дбай-
ливо ставиться до вирощування 
своїх ягід і до збору врожаю, тому 
вся продукція  екологічно чиста, 
смачна і ароматна. Впроваджені 
технології виключають викори-
стання заборонених в ЄС хіміч-
них речовин. Аналогічні вимоги 
висуваються до джерел води для 
краплинного поливу.

Читати далі >>>

НОВИМ ЧЛЕНОМ АСОЦІАЦІЇ 
«ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» СТАЛА 
КОМПАНІЯ «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

Компанія була заснована в 1997 
році і за цей час зарекомендувала 
себе серед вітчизняних і 
європейських підприємств як 
надійний партнер.

Багатий практичний досвід дозво-
ляє здійснювати комплексне обслуго-

вування виробників та імпортерів ягід 
і фруктів, вітчизняних і міжнародних 
мереж супермаркетів, овоче та фрук-
тосховищ, логістичних центрів, конди-
терської промисловості, оптових і роз-
дрібних торгових підприємств.

Читати далі >>>

http://artberry.ua/index.php?ct=c2&lng=ru
http://uaberries.com.ua/vitayemo-novogo-chlena-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-kompaniyu-artil-1-tm-artberry/
http://uaberries.com.ua/novy-m-chlenom-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-stala-kompaniya-novitni-tehnologiyi/
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УРЯД ЗАТВЕРДИВ ДОЗВІЛ НА ТОРГІВЛЮ 
В УМОВАХ КАРАНТИНУ ГУРТОВОЮ 
ХАРЧОВОЮ ПРОДУКЦІЄЮ, ЗЗР ТА 
ВЕТПРЕПАРАТАМИ (ТЕКСТ ДОКУМЕНТУ)

В УКРАЇНІ СІЛЬГОСПОДАРСТВА
ТА ХАРЧОВА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
БУДЕ ПРАЦЮВАТИ БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ

Уряд під час засідання погодив зміни до 
постанови про карантинні заходи від 16 березня 
2020 року № 211, які дозволяють гуртову торгівлю 
харчовою продукцією, засобами захисту рослин 
та ветпрепаратами, пише Agropolit.com

Такі дії були вчинені для того, аби уникнути в 
Україні дефіциту поставок продуктів харчування до 
магазинів та колапсу з продажем.

Постанова №215 надалі забороняє «роботу 
суб’єктів господарювання, яка передбачає при-
ймання відвідувачів, зокрема закладів громад-
ського харчування (ресторанів, кафе тощо), тор-
говельно-розважальних центрів, інших закладів 
розважальної діяльності, фітнес-центрів, закладів 
культури, торговельного і побутового обслугову-
вання населення.

 Читати далі >>>

Підприємства сільського господарства та 
харчової промисловости будуть працювати 
без обмежень. В Мінекономіки відбулася 
онлайн-нарада з представниками профільних 
аграрних асоціацій за участі заступника міністра 
розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства Тарас Висоцький щодо актуальних 
питань, пише  АgroNews з посиланням на 
фейсбук сторінці Національна академія аграрних 
наук України.

За його словами, підприємства, які працюють в 
сфері сільського господарства та харчової промис-
ловості, мають особливу важливість для забезпе-
чення продовольчої безпеки, тому їхня діяльність 
не буде обмежуватися.

Щодо діяльності тваринницьких комплексів та 
переробних підприємств, які мають працювати ці-
лодобово, то розроблені інструкції у разі виявлення 
хворого на коронавірус. Відповідні інструкції будуть 
обговорюватися разом з асоціаціями.

 Читати далі >>>

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-postanovi-kabinetu-ministriv-ukrayini-vid-11-bereznya-t160320
https://disqus.com/home/forums/agropolitcom/
http://uaberries.com.ua/uryad-zatverdy-v-dozvil-na-torgivlyu-v-umovah-karanty-nu-gurtovoyu-harchovoyu-produktsiyeyu-zzr-ta-vetpreparatamy-tekst-dokumentu/
https://agronews.ua/
http://uaberries.com.ua/v-ukrayini-sil-gospodarstva-ta-harchova-promy-slovist-bude-pratsyuvaty-bez-obmezhen/
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МЗС ПЕРЕЗАПУСТИТЬ МЕХАНІЗМ 
ПІДТРИМКИ УКРАЇНСЬКИХ 
ЕКСПОРТЕРІВ НА ТЛІ ПАНДЕМІЇ

ЯК ЗА КАРАНТИНУ 
ПЕРЕВОЗИТИ СЕЗОННИХ 
РОБІТНИКІВ В УКРАЇНІ – МЕРТ

Якщо сезонних працівників агровиробники 
перевозять спецтранспортом (автобусами), то 
потрібно заповнити онланй-заявку, розповів 
заступник міністра розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України Тарас 
Висоцький під час Другого агрополітичного 
форуму від Агро-Продовольчої Ради 
«Аграрний сектор України в умовах пандемії», 
повідомляє agronews.ua.

Дізнатися більше, а також завантажити
Зразки оформлення маршруту руху 
та списку пасажирів можна ТУТ >>> 

У зв’язку зі складними наслідками пандемії 
коронавірусу для українського бізнесу для 
його підтримки на зовнішніх ринках буде 
перезапущено Раду експортерів та інвесторів.

Як повідомляє кореспондент  «Європейської 
правди», про це на онлайн-брифінгу в п’ятницю 
розповів міністр закордонних справ Дмитро Куле-
ба.

«Я ухвалив рішення про перезавантаження Ради 

експортерів та інвесторів, що існує при МЗС. Сьо-
годні на сайті МЗС буде опубліковане звернення 
міністерства закордонних справ», – повідомив Ку-
леба.

Він закликав усіх українських експортерів, які 
хочуть взаємодіяти з МЗС у цій сфері, заявити про 
свій інтерес та запропонувати свою кандидатуру до 
складу Ради.

 Читати далі >>>

http://uaberries.com.ua/yak-za-karanty-nu-perevozy-ty-sezonny-h-robitny-kiv-v-ukrayini-mert/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/3/7108319/
https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/04/3/7108319/
http://uaberries.com.ua/mzs-perezapusty-t-mehanizm-pidtry-mky-ukrayins-ky-h-eksporteriv-na-tli-pandemiyi/
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ІСПАНСЬКІ ВИРОБНИКИ ЯГІД 
ПОЧИНАЮТЬ ВІДМОВЛЯТИСЯ 
ВІД ЗБОРУ ВРОЖАЮ СУНИЦІ

ПЕРУ ТИМЧАСОВО ВІДКРИЄ 
КОРДОН ДЛЯ КІСТОЧКОВИХ З ЧИЛІ
Чилі отримає тимчасовий 
дозвіл на експорт кісточкових 
фруктів на перуанський 
ринок, заявили в Національній 
службі охорони здоров’я та 
агропродовольчого якості Перу 
(SENASA).

В якості основних вимог Перу 
дозволили експорт тільки з ви-
робництв, зареєстрованих в 
Службі сільського господарства 
і тваринництва Чилі (SAG).  Так 
імпортерам простіше контролю-
вати поставки, фітосанітарний 
стан фруктів і онлайн записи про 
відправлення.

Читати далі >>>

Брак робочої сили в іспанській провінції 
Уельва і обмеження на пересування людей, як 
з європейських так і з країни поза межами ЄС, 
що виникають в зв’язку з пандемією COVID-19, 
змушують виробників йти на кардинальні кроки 
та відмовлятись від збору частини врожаю 
суниці. Про це пише FreshPlaza з посиланням 
на Huelvainformacion.es

Крім того, за словами гравців ринку, споживан-
ня ягід під час карантину помітно впало, адже люди 
воліють купувати продукти з довшим терміном збе-
рігання. В результаті, пропозиція ягоди на ринку 
вже помітно перевищує попит, що в свою чергу та-
кож змішує виробників призупиняти роботи по збо-
ру врожаю.

Читати далі >>>

http://uaberries.com.ua/peru-ty-mchasovo-vidkry-ye-kordon-dlya-kistochkovy-h-z-chy-li/
https://www.freshplaza.es/article/9202178/los-productores-espanoles-de-berries-comienzan-a-abandonar-los-cultivos/
https://www.huelvainformacion.es/
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ЧИЛІ ЗБІЛЬШУЄ ЕКСПОРТ 
ОРГАНІЧНОЇ ЛОХИНИ ПРИ 
ЗАГАЛЬНОМУ ПАДІННІ ПОСТАЧАННЯ

ПОЛЬСЬКІ ФЕРМЕРИ ПРОСЯТЬ УРЯД 
ЗАЛИШИТИ УКРАЇНСЬКИХ РОБІТНИКІВ

З Польщі в Україну через спалах коронавірусу 
повернулися понад 100 тисяч українців (12% 
українських трудових мігрантів). В результаті 
підприємства харчової промисловості та логістичні 
компанії можуть опинитися на межі краху. Про 
це повідомляє За матеріалами Finance.ua за 
матеріалами Обозреватель

Про дефіцит робочих рук повідомляють аналітики 
компанії з міжнародного працевлаштування Gremi 
Personal.

«Сталося фактично дві хвилі виїзду. Перша хвиля 
відзначалася приблизно до 17 березня, друга  – на-
передодні закриття державних кордонів України 27 
березня. Багато українців в Польщі були дезінформо-
вані, вирішивши, що україно-польський кордон за-
кривають повністю. Хоча і зараз його можна перетну-
ти на автомобілі або пішки», – розповів гендиректор 
компанії Томаш Богдевич.

Читати далі >>>

Чилі поточного сезону вдалося збільшити 
обсяги постачання за кордон органічної 
лохини, тоді як загальний експорт ягоди 
поступається показникам попереднього сезону. 
Про це повідомляє Асоціація «Ягідництво 
України» з посиланням на mundomaritimo.cl.

Як підкреслив Комітет з лохини Асоціації екс-
портерів фруктів Чилі (Asoex) у своєму останньо-
му звіті, протягом сезону-2019/20 років країна 
експортувала 109 291 тонни цієї  ягоди  , що на 
1,5% менше, ніж було відправлено у попередній 
сезон. Згідно з повідомленням, сезон розгортав-
ся аналогічно попередньому року, незважаючи 
на соціальну кризу, розв’язану в жовтні мину-
лого року, оскільки портові операції суттєво не 
постраждали. Однак «через коронавірус у Китаї 
ринок цієї країни був паралізований після китай-
ського Нового року щонайменше на 3 тижні, що 
вплинуло на обсяги експорту в ці дні».

Читати далі >>>

https://news.finance.ua/ua/news/-/468238/udar-dlya-polskoyi-ekonomiky-yaki-galuzi-postrazhdayut-cherez-vidtik-ukrayintsiv
http://obozrevatel.com/
http://uaberries.com.ua/pol-s-ki-fermery-prosyat-uryad-zaly-shy-ty-ukrayins-ky-h-robitny-kiv/
http://uaberries.com.ua/
http://uaberries.com.ua/
https://www.mundomaritimo.cl/noticias/exportaciones-de-arandanos-chilenos-superaron-las-109-mil-toneladas-durante-la-temporada-2019-2020
http://uaberries.com.ua/chy-li-zbil-shuye-eksport-organichnoyi-lohy-ny-pry-zagal-nomu-padinni-postachannya/

