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Шановні друзі, партнери та колеги!
Ми раді представити Вашій увазі черговий випуск нашего Дайджесту, який до того ж відтепер
виходитиме в оновленому форматі!
Оновлений формат представляє собою синергію вже відомого вам нашого Загального Дайджесту і
Спеціального Дайджесту. Таким чином в цьому випуску на Вас чекають найсвіжіші новини від АЯУ
та членів Асоціації, а також - спеціальна добірка пропозицій і новин від провідних постачальників
обладнання, ЗЗР та інших товарів і послуг.
Більше того, новий формат на постійній основі міститиме Судовий Дайджест, який ми готуємо
разом з нашими партнерами - Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація правників
України». Провідні адвокати в аграрному секторі представлятимуть Вашій увазі добірку реальних
справ з агросектору, а також їх результати. Як і раніше, ви можете брати активну участь в
формуванні цього розділу. Отже, ви можете надсилати питання до нашого експерта, а відповіді до
них будуть в наступному Випуску.
І головне, кожний з Вас може стати співавтором нашого Дайджесту! Пропонуйте теми, добірки,
матеріали для наступних випусків. Найбільш цікаві з них обов’язково потраплять до наступного
номеру із зазначенням автора та компанії!
Більше актуальних новин сектору, оперативної інформації щодо ситуації в галузі, змін в
законодавстві та актуальних трендів доступно на нашому сайті uaberries.com, а також на нашій
сторінці у Facebook.
Ми ж зі свого боку бажаємо Вам приємних та сонячних травневих свят! Бажаємо затишного
родинного кола, смачної паски та здоров1я вам та вами близьким!

Завжди Ваша команда Асоціації «Ягідництво України»
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НОВИНИ АЯУ
Berry Drive – 2021, друга міжнародна конференція: найважливіші
моменти та гострі кути в управлінні ягідним бізнесом
19 березня в Києві пройшла друга
міжнародна конференція Berry Drive –
2021, організатором якої виступила
Асоціація «Ягідництво України».
Конференція була присвячена темам з
управління ягідним господарством з огляду
на різні аспекти: від управління ризиками
та фінансами до управління кадрами і
стратегіями.
Подія відбулась за підтримки Посольства
Королівства Нідерланди в Україні в особі
Рейнауда Наутена, радника з питань
сільського господарства.
Про голові теми конференції читайте далі >>

Переможці UBA AWARDS – 2021
Ми з гордістю і радістю називаємо імена
переможців UBA AWARDS – 2021
Нагородження номінантів відбулось в рамках
конференції #BerryDrive, переможців вибирало
журі, в 2-х номінаціях "Кращий бренд року" і
"Персона року" - журі і відкрите голосування
Склад членів журі на імена переможців ТУТ >>

АЯУ ініціює створення робочої групи для розширення переліку
зареєстрованих пестицидів і агрохімікатів для ягідних культур
На черговому засіданні з оперативного
вирішення питань агрохімічного сектору при
Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України серед ряду
питань, які виносилися на розгляд порядку
денного, розглядалося й питання, яке було
ініційоване Асоціацією «Ягідництво України».
Це питання необхідності удосконалення
порядку та визначення розміру плати за проведення експертизи, державної реєстрації та
перереєстрації пестицидів і агрохімікатів для «малих» сільськогосподарських культур.
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Проблема полягає у тому, що наразі для вирощування ягідних культур дозволено
використовувати пестициди та агрохімікати, які офіційно зареєстровані в Україні під ці

культури, у кількості 61 найменування.
Читати далі>>

Вітаємо нового члена Асоціації «Ягідництво України» - групу компаній
Aurummm
Раді повідомити, що до Асоціації «Ягідництво
України» приєдналася ще одна компанія
- група компаній Aurummm
Група компаній Aurummm виробляє та
постачає продукцію найвищої якості в 40+
країн світу. Aurummm постійно вдосконалює
свої продукти та методи: у 2018 році бренд
представив свою нову та вдосконалену лінійку заморожених ягід.
Читати далі>>

Компанія UNITEC приєдналась до Асоціації «Ягідництво України»
Вітаємо нового члена Асоціації «Ягідництво
України» - компанію UNITEC!
UNITEC - це міжнародна група, що
спеціалізується на розробці та виробництві
інноваційних технологій обробки, відбору
якості та упаковки свіжих фруктів та овочів.
Понад 95 років UNITEC вдосконалює якість
переробки фруктів та овочів у кількох країнах
світу, де працює, надаючи технологічні рішення та послуги, засновані на інноваціях та з
найвищими стандартами щодо надійності та прибутковості для своїх замовників.
Читати далі>>

До Асоціації «Ягідництво України» приєдналась компанія OctoFrost AB
Асоціація «Ягідництво України» з радістю
повідомляє, що до її лав приєдналась
компанія OctoFrost AB!
OctoFrost AB - це всесвітньо визнаний
постачальник обладнання для переробки
харчових продуктів з глибоким акцентом на
термічну обробку, таку як бланшування,
варіння, охолодження та заморожування IQF. Охолоджувальні машини та обладнання
OctoFrost можуть бути використані для обробки широкого спектру продуктів IQF (фруктів,
овочів, ягід, морепродуктів, м'яса, птиці, макаронних виробів, молочних продуктів та
зернових) та розроблені з урахуванням потреб клієнтів: для природного вигляду продуктів,
надійна безпека харчових продуктів, високий урожай та енергоефективність.

4

Читати далі>>

Ірина Кухтіна серед спікерів 12-ї Всесвітньої конференції
малини IRO!
Ірина Кухтіна, президент Асоціації
«Ягідництво України» виступить з
презентацією на 12-й Всесвітній конференції з
малини, яку організовує International Raspberry
Organizatio.
Подія відбудеться 10 та 11 травня, але
карантинні обмеження, пов’язані з пандемією
Covid-19, вона проходитиме в онлайн форматі.
12-та Всесвітня конференція з малини IRO - це подія, на можна дізнатися про розвиток
виробництва малини в країнах, що мають значну частку у цьому секторі, а також встановити
прямі контакти B2B і таким чином розвивати малиновий бізнес.
Читати далі>>

СОРТУВАННЯ ТА УПАКОВКА
Сортувальні машини нового покоління DRYCE від Raytec Vision –
найкращий вибір для справжніх професіоналів
Оптичне сортування - це важливий етап підготовки продукту до
продажу, адже можна задати для кожної ягоди будь-яку
кількість рецептів і сортувати продукцію відповідно до вимог
конкретного покупця.
Оптичні сортувальні машини нового покоління DRYCE від
Raytec Vision є найкращим вибором завдяки ряду переваг, які
забезпечують високу якість сортування зі стабільною і високою
продуктивністю.
Читати далі>>

Оптичне сортування свіжих ягід від компанії Elifab Solutions
Сортування свіжих ягід від компанії Elifab
Solutions – це технологія одночасного
сортування черешні та лохини по якості і
калібрування по розміру ягід.
Машини сортування черешні Cherry Class і
лохини Berry Class від компанії Elifab
Solutions є найпродуктивнішими і
найкомпактнішими, що надає можливість
виробникам економити на площі приміщення і його охолодженні.
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Читати далі>>

ЗЗР ТА ДОБРИВА
Корисні поради щодо живлення лохини від ТОВ «Біохім Агро»
ТОВ «Біохім Агро» — структурна одиниця
EFT Group. Основними напрямками діяльності
компанії є технологічний супровід
багаторічних насаджень за допомогою
препаратів, що ми пропонуємо: фітогормонів,
добрив, ЗЗР тощо.
Артур Сіжук, технолог із вирощування ягідних
культур, представник ТОВ «Біохім Агро» в західному регіоні, підготував добірку корисних
порад щодо живлення чорниці високорослої (лохини).
Читати далі>>

ТОВ «Агрітема» пропонує два інноваційних продукти на основі
канадських морських водоростей
ТОВ «Агрітема» в 2021 році розпочали
співпрацю з компанією Van Iperen
International - голландським виробником
спеціальних добрив та біостимуляторів для
фертигації та позакореневого внесення. Як
підкреслюють представники компанії, разом
вони прагнуть змінити правила гри у живленні
рослин, пропонуючи інноваційні рішення
виробникам для більш стійкого сільського господарства.
«Тому цього року для українських фермерів вже доступні два інноваційних продукти на
основі канадських морських водоростей: Euro FolVive Mix TE Liquid та Euro Vive Pure AA
Liquid» - кажуть в ТОВ «Агрітема».
Читати далі>>
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Біогумус від «Прод Трейдінг Груп»: види, особливості та переваги
використання
Група компаній «Прод Трейдінг Груп»
виробляє органічне добриво високої якості –
біогумус (вермікомпост). Виробництво
розташоване в екологічно чистому та
мальовничому Турійському районі Волинської
області. Почали працювати близько 3 років
тому. За цей період вибудували технологічний
процес, почали реалізацію невеликих партій в
області. Біогумус відповідає високим
стандартам, допомагає підвищити родючість
ґрунтів, збільшити врожай на 10-40% та
рентабельність.
Біогумус ECO-SOIL (верікомпост) – добриво, яке створюють дощові червя’ки в процесі переробки
органічних відходів. Це цілющий мікс, насичений макро- та мікроелементами, для здоров’я та
підтримки імунітету рослин.
Читати далі>>

ДОРОБКА, ПЕРЕРОБКА, ЗБЕРІГАННЯ
Заморожування малини з максимальною енергоефективністю та
збереженням високої якості – поради OctoForst
В останні роки теплові хвилі вразили багато
регіонів у всьому світі, впливаючи як на
людську діяльність, так і на землеробство. Це
особливо проблематично для таких чутливих
ягід, як малина. Спека, посуха та інші пов'язані
з ними екстремальні погодні явища можуть
прискорити дозрівання малини. Замість того,
щоб малина поступово дозрівала за пару
тижнів, час дозрівання концентрується протягом декількох днів. Це спричиняє
перенасичення ягід та низьку оптову ціну, якщо на час збору врожаю недостатньо покупців.
Рішенням для уникнення цих викликів є негайне заморожування зібраної малини на місці.
Читати далі>>
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Компанія «Інсолар - холод» уже змонтувала в Україні більше 1000
холодильних установок і понад 600 різних систем вентиляції
Компанія «Інсолар-холод» з 1990 року
займається проектуванням, постачанням і
монтажем промислового холодильного
обладнання.
За роки своєї роботи співробітниками компанії
в різних регіонах України було змонтовано
більше 1000 холодильних установок і понад
600 різних систем вентиляції та кондиціонування. Ба більше, компанією «Інсолар-холод»
реалізовано проекти не тільки в Україні, а також в Грузії і Молдові.
Читати далі>>

ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ ТА ПОСЛУГИ
«МАС Сістемз» пропонує ягідним компаніям виробникам низку сервісів
«під ключ»
Компанія «МАС Сістемз» – це польськоукраїнська виробничо-інжинірингова компанія,
відома на вітчизняному ринку з 2001 року.
Спеціалізується на реалізації комплексних
проєктів «під ключ» у галузях промислового
холодопостачання, вентиляції, кліматизації,
енергозбереження та автоматизації. Наявність
власних виробничих потужностей у Польщі,
інжинірингового та монтажно-сервісного підрозділів в Україні дозволяє підприємству вести
гнучку цінову політику і реалізовувати найскладніші проекти.
Читати далі>>
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СУДОВИЙ ДАЙДЖЕСТ
СПРАВА №1: Перевезення ягід та перевірка якості продукції
Два товариства уклали договір транспортноекспедиторського
обслуговування
на
перевезення замороженої суниці. За договором,
експедитор
зобов’язувався
організувати
перевезення ягід до покупця.
Коли вантаж прибув, при здійсненні
розвантаження виявили, що ягода не відповідає
заявленим якісним характеристика в результаті
недотримання температурного режиму під час
перевезення. Замовник послуг звернувся до
суду з позовом про стягнення збитків.
Суд у задоволенні позову відмовив. Натомість встановив, що отримувач прийняв спірний
товар, та підписав товаро-транспортну накладну без зауважень щодо якості товару.
Суд вказав, що претензії після моменту прийняття вантажу допускаються тільки коли
пошкодження не є очевидними та за умови, що одержувач належним чином зробив
перевізнику заяву у письмовій формі протягом семи днів від дня перевірки.
Отже, коли ви відправляєте продукцію і є ризик, що перевізник може її пошкодити,
покупець обов’язково повинен перевірити продукцію на якість. Якщо при такій перевірці
буде виявлено очевидні недоліки товару чи пошкодження, потрібно обов’язково зробити про
це заяву перевізнику в момент прийняття вантажу. Якщо покупець підпише документи про
отримання вантажу без зауважень то стягнути збитки з перевізника чи експедитора буде
досить складно.
Посилання на судове рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86174272
СПРАВА №2: Фіксуйте умови перевезення правильно!
ФОП і Товариство уклали договір поставки,
відповідно до якого ФОП зобов`язувався
передати
Товариству саджанці
суниці.
Покупець попередньо оплатив 100% вартості,
проте продавець так і не поставив товар. У
зв’язку з цим, покупець звернувся до суду з
позовом про повернення передоплати.
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Суд відмовив в задоволенні позову. Натомість
зазначив, що у договорі сторони погодили
поставку на умовах EXW (франко-склад), що
означає, що покупець самостійно забирає товар
зі складу продавця. Вважається, що продавець
виконав свої зобов`язання, якщо він пред`явив товар в розпорядження покупця на своєму

складі (або іншому узгодженому місці).
Суд вказав, що покупець має право вимагати повернення суми попередньої оплати саме у разі
неналежного виконання продавцем свого зобов`язання зі своєчасного передання товару.
При цьому покупець не надав суду доказів прибуття його транспорту на склад продавця,
доказів відмови останнього передати товар покупцю для завантаження на транспорт тощо.
Суд зробив висновок про те, що товар не був поставлений покупцеві не з вини продавця, тому
з нього не можна стягувати попередню оплату за товар.
Таким чином, важливу роль в таких спорах відіграє, на яких умовах сторони погодили
поставку. У випадку якщо договором передбачено самовивіз товару, для доведення
невиконання продавцем своїх обов’язків недостатньо просто стверджувати, що
транспортний засіб покупця прибував до продавця за отриманням товару, проте товар
виданий не був. Потрібно надати докази, які б підтверджували це, наприклад, подорожній
лист на транспортний засіб, акт про неможливість отримання товару, тощо. Інакше
стягнути передоплату за товар не вдасться.
Посилання на судове рішення: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92002438
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