
ЧЕРВЕНЬ 
2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                   Асоціація «Ягідництво України» святкує триріччя! 

 

Події Асоціації та партнерів АЯУ 

 

Нові переваги членства в АЯУ 

 

Новини членів АЯУ 

 

Офіційно 

 

Актуально 

 

Новини світового ринку 

 

Новини ринку України 
 

3 



 



 
 
 
 
 

 

Асоціація «Ягідництво України» святкує своє триріччя!  

 
В травні 2020 року Асоціації 

«Ягідництво України» виповнилося три 

роки!  

 

З одного боку може здаватися, що три 

роки – не надто й великий термін. Але 

для нас це був неймовірний період, 

сповнений перепон та викликів, нових 

завдань і цілей. Проте за ці три роки ми, 

як нам здається, вже пройшли 

неймовірний шлях – від ідеї створення 

галузевої асоціації до потужної 

платформи об’єднання справжніх професіоналів галузі.  

 

Наразі до нас вже приєдналося більше 40 компаній, які спеціалізуються не 

тільки на вирощуванні ягід, а й на постачанні обладнання, посадкового 

матеріалу тощо. Крім того, ми маємо багато друзів та надійних партнерів, в 

тому числі серед міжнародних проектів та фінансових установ. Нам вдалося 

сформувати неймовірну команду справжніх професіоналів та фанатів своєї 

справи. 

 

Ми безмежно вдячні всім за довіру та співпрацю, за натхнення та 

мотивацію, за те, що вірите в нас та мотивуєте рухатися далі!    

 
Більш докладно про досягнення Асоціації на трирічний термін, а також 

коментарі членів АЯУ вже невдовзі можна буде прочитати у новому 

випуску журналу «Ягідник» 

 

Щиро Ваша, команда Асоціації «Ягідництво України» 

 



 

 

 

Події Асоціації «Ягідництво України» 

 
United Fresh 2020 Live 

Асоціація «Ягідництво України», проект 

ІТС «Східне партнерство: готовність до 

торгівлі – ініціатива EU4BUSINESS», що 

фінансується ЄС, 

та Export Promotion Office запрошують 

українських виробників ягід долучитися 

до колективного стенду України «TASTE 

WITH UKRAINE» на міжнародній 

віртуальній виставці виставці United Fresh 2020 Live! Виставка відбудеться з 15 до 

19 червня 2020 року. 

Участь українських експонентів відбуватиметься у межах проєктів International Trade 

Centre (IТС) за фінансової підтримки ЄС (EU4business inititave) та Посольства Швеції в 

Україні: 

 «Східне партнерство: Готовність до торгівлі – ініціатива “EU4Business» 

https://www.facebook.com/ready2trade/ 

https://www.facebook.com/groups/355569088524456/ 

 «Сприяння виходу малих і середніх підприємств плодоовочевого сектору на 

зовнішні ринки та включення їх у ланцюжки доданої вартості» 

http://tradeproject.com.ua 

https://www.facebook.com/ITCUkraine 

Подробиці про подію та реєстрація >> 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Асоціація «Ягідництво України» виступить партнером конференції 

https://www.unitedfreshlive.org/uf20/Public/Enter.aspx
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/ready2trade/&sa=D&ust=1591364405228000&usg=AFQjCNFkfb1OJG7OLhwqkgfhxDEgTyV9tQ
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/groups/355569088524456/&sa=D&ust=1591364405228000&usg=AFQjCNHS4QaPaiOITYGvUd3L3mWWRT02UA
https://www.google.com/url?q=http://tradeproject.com.ua&sa=D&ust=1591364405228000&usg=AFQjCNFcAPSDO1p_FOC3g3yMu1E1AyIg9g
https://www.google.com/url?q=https://www.facebook.com/ITCUkraine&sa=D&ust=1591364405228000&usg=AFQjCNEv4QYd8WaN8dOzkyou_J0Tk5A-Yw
http://uaberries.com.ua/event/united-fresh-2020-live/
http://uaberries.com.ua/event/united-fresh-2020-live/


 
 
 
 
 

«Ягідництво і переробка: Технології та Інновації» 

 

 

«Ягідництво і переробка: технології 

та інновації» 

Четверта Міжнародна науково-

практична конференція 

для представників ягідної та 

переробної галузей відбудеться 

10-11 грудня 2020 року 

(м. Львів, готельно-ресторанний 

комплекс «Варшава») 

 

Успішний бізнес коштує дорого, а знання як його зробити таким – безцінні! Для 

тих, хто прагне створити та розвивати власний, успішний та прибутковий 

ягідний бізнес, журнал «Ягідник» (Україна) організовує IV-ту дводенну 

конференцію «Ягідництво і переробка: технології та інновації: – 2020»,  адресовану 

представникам ягідної та переробної галузей.  Місцем проведення Міжнародної 

науково-практичної конференції обрана Західна Україна – регіон, де успішно 

розвиваються і ягідництво, і переробка ягід. 

Програма конференції стане ще більш цікавою та охопить весь ланцюжок процесів: 

від підготовки ягідного поля – до позиціонування свіжої чи переробленої продукції на 

міжнародних ринках. Конференція складатиметься з теоретичної частини, що 

включить виступи експертів ягідного ринку, керівників/власників успішних ягідних 

ферм, фруктових розсадників, переробних підприємств – виробників продукції з ягід і 

на основі ягід, науковців, представників державних структур, провідних європейських 

компаній – виробників техніки, обладнання, засобів захисту та догляду за рослинами. 

В рамках конференції планується масштабна виставка від європейських і 

українських компаній, які презентуватимуть найсучасніші технології догляду за 

ягідником і переробки ягідної продукції. 

Головний Галузевий партнер – Асоціація “Ягідництво України” 

 

Подробиці про подію та реєстрація >> 

 

 

 

 

http://uaberries.com.ua/asotsiatsiia-iahidnytstvo-ukrainy-vystupyt-partnerom-konferentsii-iahidnytstvo-i-pererobka-tekhnolohii-ta-innovatsii/
http://uaberries.com.ua/asotsiatsiia-iahidnytstvo-ukrainy-vystupyt-partnerom-konferentsii-iahidnytstvo-i-pererobka-tekhnolohii-ta-innovatsii/


 

 

 

 

НОВІ ПЕРЕВАГИ ДЛЯ ЧЛЕНІВ АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» 

Асоціації «Ягідництво України» рада 

повідомити про впровадження 

Програми Лояльності! Ця програма є 

унікальною і діє виключно для компаній-

членів Асоціації «Ягідництво України». 

 Метою створення цієї програми є 

консолідація зусиль по насиченню ринку 

вирощування і переробки ягід якісними 

товарами та послугами, спрощення доступу  членів Асоціації «Ягідництво України» до 

таких товарів та послуг, підвищення прибутковості бізнесу членів Асоціації і розвиток 

ринку в цілому. 

 Партнерами Програми лояльності стали члени АЯУ - постачальники товарів та послуг 

і партнери Асоціації, завдяки яким члени Асоціації-виробники отримали знижки та 

спеціальні цінові пропозиції на широку лінійку товарів та послуг. Всі компанії-

учасники програми лояльності є перевіреними та надійними постачальниками. 

 Наразі програма вже включає двадцять різних пропозицій на послуги для сектору та 

супутні товари для ягідного бізнесу з вирощування та переробки ягід. Програма і далі 

буде доповнюватись та розширюватись. 

 При замовленні певної послуги або товару, партнери Програми Лояльності мають 

упевнитися, що компанія є дійсно Членом Асоціації «Ягідництво України». В межах 

Програми лояльності ми також раз на рік будемо проводити серед членів Асоціації 

«Ягідництво України» опитування щодо якості обслуговування. Результатами цих 

досліджень ми будемо ділитися з кожним учасником програми особисто. 

Ознайомитися з Програмою можна на сайті АЯУ  http://uaberries.com.ua/about/ 

 

 

 

 

 

 
Новини членів АЯУ 

 

http://uaberries.com.ua/about/


 
 
 
 
 

ДО АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ПРИЄДНАЛАСЬ КОМПАНІЯ 

«АГРООРГАНІК» 

Асоціація «Ягідництво України» радо вітає 

компанію «АгроОрганік» серед своїх членів! 

Компанія «АгроОрганік» заснована в 2016 

році на Рівненщині 

«АгроОрганік» — органічний сад площею 150 

га, сертифікований Organic Standard. Зараз 

компанія «АгроОрганік» займається 

вирощуванням суниці садової (сортів Хоней, Румба, Клері, Зенга та Полка), малини 

осінніх сортів (Джоан Джей та Аміра ) та обліпихи (сорти Єва, Либідь та Солодка 

жінка). 

Крім того, господарство має й власну пасіку. 

Читати далі >>  

ДО АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ПРИЄДНАЛОСЬ 

ФГ«ЕКО БЕРРІ»! 

Асоціація «Ягідництво України» радо вітає 

нового члена АЯУ –  ФГ «Еко Беррі»! 

«Ідея завжди має цінність, коли вона 

поєднується із практичними елементами. Задум 

створення ягідної ферми виник у нас досить 

давно. Ми точно знали, що хочемо і будемо 

вирощувати тільки чисті та органічні продукти. 

Ми прагнули добитися того, щоб від нашого 

виробництва була максимальна користь: і 

людям, і навколишньому середовищу», – зізнаються в компанії. 

Шлях від мрії до реалізації тривав три роки. 5 травня 2017 року компанію було 

успішно зареєстровано під назвою: ФГ «Еко Беррі».Читати далі >> 

 

 

https://www.agro-organic.com.ua/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/
http://uaberries.com.ua/do-asotsiatsiyi-yagidny-tstvo-ukrayiny-pry-yednalas-kompaniya-agroorganik/


 

Технології 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ IQF ЛІНІЙ ПО ЗАМОРОЖУВАННЮ 

ЯГІД, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЄ ЕКОНОМІЮ РІЧНОЇ ПРАЦІ 

Сектор заморожених харчових продуктів через 

пандемію COVID-19 та пов’язаною з нею наслідків 

стикається з новими викликами та можливостями. 

Фахівці компанії OctoFrost розповіли про те, як 

змінюються тенденції розвитку підприємства в 

нових реаліях та про особливості заморожування 

різних видів ягід за допомогою ліній IQF. 

За їх словами наразі спостерігається доволі швидка 

зміна вподобань покупців, а також їх ставлення до заморожених продуктів. Особливо 

цей тренд помітний в період міжсезоння, коли брак свіжих овочів, фруктів та ягід 

компенсується за рахунок заморожених. Крім того, безпрецедентного значення набуває 

безпека харчових продуктів, причому мова йде як про плодовоовочеву продукцію, так 

й про м’ясо, морепродукти тощо.  

КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ ПОЛИВУ ВІД КОМПАНІЇ «ІРРІГАТОР 

УКРАЇНА» 

Компанія «Іррігатор Україна» 

пропонує комплексні рішення поливу 

для сільського господарства. За 

плечима спеціалістів підприємства 

більше 10 років досвіду в 

проєктуванні та вдала реалізація 

сотень проєктів систем поливу. 

Компанія створена в 2006 році. З моменту свого утворення, «Іррігатор Україна» 

представляла продукцію ізраїльського заводу МЕТЦЕР – одного зі світових лідерів з 

виробництва продукції для систем крапельного зрошення. 

2015 рік – старт виробництва крапельної трубки в Україні на обладнанні та за 

технологією компанії МЕТЦЕР. Зараз на заводі функціонують 3 виробничі лінії 

загальною продуктивністю 200 000 000 м/рік. 

З 2016 року розпочато виробництво гнучкого шланга Лейфлет спільно з 

португальською компанією Heliflex. Споживач виробленої продукції як український 

ринок, так і країни СНД, Європи та Північної Америки. Власне виробництво 

забезпечує індивідуальний підхід до кожного клієнта і робить процес підбору 

обладнання більш гнучким.  Читати далі >> 

 Офіційно 

https://www.octofrost.com/
http://uaberries.com.ua/kompleksni-rishennya-poly-vu-vid-kompaniyi-irrigator-ukrayina/
http://uaberries.com.ua/kompleksni-rishennya-poly-vu-vid-kompaniyi-irrigator-ukrayina/


 
 
 
 
 

УРЯД НАПРАВИВ БІЛЬШЕ ПІВМІЛЬЯРДА ГРН НА ПОГАШЕННЯ ЗАБО

РГОВАНОСТІ ПЕРЕД АГРАРІЯМИ ЗА 2019 РІК 

Уряд розпочав фінансування бюджетної 

програми “Фінансова підтримка 

сільгосптоваровиробників” у 2020 році за 

напрямом «Часткова компенсація вартості 

сільськогосподарської техніки та обладнання 

вітчизняного виробництва», повідомляє 

прес-служба Кабміну. 

Так, Мінекономіки наказами від 22.05.2020 

№ 936 та № 937 затвердило розподіл коштів у розмірі 555 млн грн між 

уповноваженими банками для перерахування їх на поточні рахунки 

сільськогосподарських товаровиробників, які придбали техніку та обладнання у жовтні 

та листопаді 2019 року. 

Всього сума заборгованості за цією програмою складала 564 млн грн, останні 9 млн 

грн буде затверджено до сплати найближчим часом. 

Кошти отримають 4 102 аграрії, які за вказаний період придбали 14 756 одиниць 

техніки та обладнання на загальну суму 2,7 млрд грн. 

Читати далі >> 

 ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПІДПИСАВ ЗАКОН, ЯКИЙ ЗМІНЮЄ ПРАВИЛА СПЛАТ

И ЄСВ ДЛЯ ФЕРМЕРІВ 

Президент Володимир Зеленський 

підписав Закон України «Про внесення 

змін до Закону України «Про збір та облік 

єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» щодо 

усунення дискримінації за колом 

платників» № 592-ІХ, який Верховна Рада 

ухвалила 13 травня 2020 року. Про це 

повідомляє прес-служба president.gov.ua. 

Закон передбачає звільнення самозайнятих осіб, фізичних осіб – підприємців, які 

мають основне місце роботи, від сплати за себе єдиного соціального внеску за місяці, 

за які роботодавець сплатив страховий внесок за них, з 1 січня 2021 року. 

http://uaberries.com.ua/uriad-napravyv-bilshe-pivmiliarda-hrn-na-pohashennia-zaborhovanosti-pered-ahrariiamy-za-2019-rik/
http://uaberries.com.ua/uriad-napravyv-bilshe-pivmiliarda-hrn-na-pohashennia-zaborhovanosti-pered-ahrariiamy-za-2019-rik/


Читати далі >> 
 

В УКРАЇНІ МОЖЕ З’ЯВИТИСЯ ОКРЕМЕ АГРАРНЕ МІНІСТЕРСТВО 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль 

заявляє, що в Україні може з’явитися окреме 

аграрне міністерство, а також посилений 

промисловий блок. 

“Є кілька ідей. Перше – це можливість 

виокремлення з Міністерства економіки 

аграрного спрямування в окреме міністерство. 

Це існує на рівні ідеї, ми над цим працюємо спільно з міністром економіки, спільно з 

віце-прем’єрами”, – сказав Шмигаль в ексклюзивному інтерв’ю агентству “Інтерфакс-

Україна”. 

Читати далі >> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуально 

 

http://uaberries.com.ua/zelenskyj-pidpysav-zakon-iakyj-zminiuie-pravyla-splaty-iesv-dlia-fermeriv/
http://uaberries.com.ua/v-ukraini-mozhe-z-iavytysia-okreme-ahrarne-ministerstvo/
http://uaberries.com.ua/v-ukraini-mozhe-z-iavytysia-okreme-ahrarne-ministerstvo/


 
 
 
 
 

СТРАХУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РИЗИКІВ – ЮРИДИЧНА 

КОНСУЛЬТАЦІЯ ВІД ФАХІВЦІВ ASA 

Аграріям добре відомо, що стан агрострахування 

в Україні складно назвати задовільним. Такий 

стан речей навряд зміниться на краще 

найближчим часом, зважаючи на вартість 

страхування, нестачу обігових коштів у аграріїв, 

надто дорогі кредити. 

Зміни клімату взагалі та погодних умов у 

конкретній місцевості досить сильно впливають 

на урожайність сільськогосподарських культур, та 

у несприятливі роки можуть призвести до значних втрат виробників і навіть до 

банкрутства. Тож, велике значення має страхування від ризиків у 

сільськогосподарському виробництві. 

Темою даної консультації від фахівців Юридичної компанії ASA є страхування 

сільськогосподарської продукції, а саме урожаю сільськогосподарських культур та 

багаторічних насаджень, та відповіді на питання : 

– що таке агрострахування та які страхові продукти пропонуються сьогодні на ринку; 

– на якому саме етапі необхідно оформляти страхування врожаю; 

– поради фахівців щодо вибору страхової компанії для страхування. 

Читати далі >> 

 

 

 

 

 

 

https://asalfg.com/
http://uaberries.com.ua/strakhuvannia-silskohospodarskykh-ryzykiv-iurydychna-konsultatsiia-vid-fakhivtsiv-asa/
http://uaberries.com.ua/strakhuvannia-silskohospodarskykh-ryzykiv-iurydychna-konsultatsiia-vid-fakhivtsiv-asa/


 

Новини світового ринку 

КРАЇНИ ПІВДЕННОЇ ПІВКУЛІ ЕКСПОРТУВАЛИ РЕКОРДНИЙ 

ОБСЯГ ЛОХИНИ 

Відповідно до щорічного звіту маркетингового агентства 

iQonsulting, обсяг поставок лохини з країн Південної півкулі 

перевищив експорт сезону-2018/19 на 18% в натуральному 

вираженні. 

Уточнюється, що 42% експортного обсягу ягоди забезпечили 

виробники Чилі. У сезоні-2019/20 країна трохи знизила 

поставки (на 2% по відношенню до минулого сезону) і не 

стала лідером, поступившись першістю експортерам Перу з 

об’ємом 109,4 тис. тонн лохини. 

Протягом п’яти сезонів експортери Перу збільшили поставки на 800% до сезону 

2019/20 – з 13 тис. тонн до 120 тис. тонн. У порівнянні з попередньою кампанією 

обсяги зросли на 18%. Крім Чилі країна конкурує з виробниками з Мексики, Марокко 

та Іспанії. 

Читати далі >> 

 ЕКСПОРТ ЛОХИНИ З ЧИЛІ ЗРОСТАЄ ЧЕРЕЗ ПІДВИЩЕННЯ 

ПОПИТУ НА ПРОДУКТИ ЯКІ ЗМІЦНЮЮТЬ ІМУНІТЕТ 

Обсяг поставок чилійської лохини зростає 

разом з попитом. Про це повідомляє інтернет-

портал FruitNews за матеріалами 

blueberriesconsulting.com. 

На тлі COVID-19 споживачі стали уважніше 

ставитися до свого здоров’я, і попит на 

продукти що підвищують імунітет, в тому 

числі лохину, виріс в порівнянні з 

аналогічними періодами минулих років. 

За статистикою агентства ProChile, за січень-квітень 2020 року об`єм експортних 

поставок лохини з Чилі виріс на 5% ($ 442 млн). Експорт замороженої лохини 

збільшився на 18% в порівнянні з 2019 роком. 

Читати далі >> 

 

УРЯД ІСПАНІЇ ГОТУЄ ПОДАТОК НА ПЛАСТИКОВУ УПАКОВКУ 

http://uaberries.com.ua/krainy-pivdennoi-pivkuli-eksportuvaly-rekordnyj-obsiah-lokhyny/
http://uaberries.com.ua/krainy-pivdennoi-pivkuli-eksportuvaly-rekordnyj-obsiah-lokhyny/
https://fruitnews.ru/weathers/52338-eksport-golubiki-iz-chili-rastet-iz-za-povysheniya-sprosa-na-ukreplyayushchie-immunitet-produkty.html
http://uaberries.com.ua/eksport-lokhyny-z-chyli-zrostaie-cherez-pidvyshchennia-popytu-na-produkty-iaki-zmitsniuiut-imunitet/
http://uaberries.com.ua/eksport-lokhyny-z-chyli-zrostaie-cherez-pidvyshchennia-popytu-na-produkty-iaki-zmitsniuiut-imunitet/


 
 
 
 
 

Уряд Іспанії підготував проєкт закону про відходи, серед норм якого – заборона 

одноразового пластикового посуду та 

оподаткування пластикової упаковки. 

Про це повідомляє “Європейська правда” з 

посиланням на El Pais. 

Уряд Іспанії затвердив попередній проєкт 

закону про відходи та забруднення ґрунтів, 

який передбачає заборону одноразового 

пластикового посуду та оподаткування 

пластикової упаковки, що не переробляється. 

Податок буде стосуватися виробництва, імпорту чи продажу з одного регіону в інший 

пластикової упаковки одноразового використання. 

Розмір податку складатиме 0.45 євро на кілограм упаковки. За розрахунками уряду, це 

дозволить збирати щорічно близько 724 млн євро. 

Читати далі >> 

 

КИТАЙ ВІДКРИВАЄ РИНКИ ДЛЯ ЛОХИНИ З США 

 

Китай оголосив, що дозволить імпортувати 

свіжу лохину, вирощену в США. Очікується, 

що схвалення збільшить імпорт продукції 

сільського господарства Китаю в рамках 

першої фази торговельної угоди між США та 

Китаєм, підписаної в січні, пише Fruitnet.com. 

Згідно з угодою, від Китаю вимагається витратити додаткові 200 млрд. дол. на імпорт 

продукції з США протягом наступних двох років, при цьому 50 млрд. дол. будуть 

витрачені на сільськогосподарську продукцію. 

У повідомленні, розміщеному на веб-сайті Генеральної адміністрації митниці Китаю 

(GACC), зазначено, що фрукти, вирощені в Каліфорнії, Флориді, Джорджії, Індіані, 

Луїзіані, Мічигані, Міссісіпі, Нью-Джерсі, Північній Кароліні, Орегоні та Вашингтоні, 

отримають дозвіл для імпорту. 

Однак, передбачено, що виробників та фасовку повинні спочатку затвердити і 

Міністерство сільського господарства США (USDA), і GACC. 

https://elpais.com/
http://uaberries.com.ua/uriad-ispanii-hotuie-podatok-na-plastykovu-upakovku/
http://uaberries.com.ua/uriad-ispanii-hotuie-podatok-na-plastykovu-upakovku/
http://www.fruitnet.com/asiafruit/article/181794/china-grants-access-for-us-blueberries


На додаток до цього, господарств, які мають намір експортувати свіжу лохину до 

Китаю, повинні мати систему відстеження, щоб точно простежити джерело 

невідповідності експортної продукції. 

 

Новини ринку України 

 

УКРАЇНА ПОСІЛА 1 МІСЦЕ В ЄВРОПІ ЗА ОБСЯГАМИ ЕКСПОРТОВАН

ОЇ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА 2-ГЕ МІСЦЕ У СВІТІ 

За підсумками 2019 року Україна посіла 1 місце в Європі та 

2 місце у світі (зі 123 країн) за обсягами експортованої 

органічної продукції до ЄС, піднявшись на дві сходинки 

порівняно з попереднім роком. Про це йдеться в щойно 

оприлюдненому щорічному звіті Європейської Комісії 

«Імпорт органічних агропродовольчих товарів в ЄС: 

ключові зміни в 2019 році», повідомляє прес-служба 

Мінекономіки. 

«Зростаючий попит європейських споживачів на українську 

органічну продукцію свідчить про її високу якість та конкурентоспроможність. 

Лідируючі позиції України у світовій торгівлі органічною продукцією демонструє 

активний розвиток цієї галузі, що є пріоритетом в аграрній політиці міністерства», – 

прокоментував заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України – Торговий представник України Тарас Качка. 

Читати далі >> 

 

https://ec.europa.eu/info/news/imports-organic-tropical-fruit-increased-eu-while-imports-organic-cereals-declined-2019-2020-jun-03_en?fbclid=IwAR3alV0hTbKt8hK4ItAyTBaE7B_E8aTpPLbEkShkUHrTQD2o3egDCg7WSsg
https://ec.europa.eu/info/news/imports-organic-tropical-fruit-increased-eu-while-imports-organic-cereals-declined-2019-2020-jun-03_en?fbclid=IwAR3alV0hTbKt8hK4ItAyTBaE7B_E8aTpPLbEkShkUHrTQD2o3egDCg7WSsg
https://ec.europa.eu/info/news/imports-organic-tropical-fruit-increased-eu-while-imports-organic-cereals-declined-2019-2020-jun-03_en?fbclid=IwAR3alV0hTbKt8hK4ItAyTBaE7B_E8aTpPLbEkShkUHrTQD2o3egDCg7WSsg
http://uaberries.com.ua/ukraina-posila-1-mistse-v-ievropi-za-obsiahamy-eksportovanoi-orhanichnoi-produktsii-ta-2-he-mistse-u-sviti/

