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Події Асоціації «Ягідництво України» 

 
ІНІЦІАТИВА«VTRADE ФРУКТИ І ЯГОДИ» ВІД ПРОГРАМИ USAID 

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ» (КЕУ) ТА АСОЦІАЦІЇ 
«ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ»  

 

 

Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (КЕУ) та Асоціація «Ягідництво 

України» оголошують про старт нової ініціативи «VTrade Фрукти і Ягоди», яка спрямована на 
мінімізацію впливу COVID-19 на плодоовочевий сектор України, підтримуючи виробників та 

переробників за допомогою чотирьох компонентів діяльності: 

 Моніторинг поточної ситуації, що склалася у секторі, а також проведення консультацій щодо 

ланцюгів поставок, подальшого розвитку та пошуку рішення для уникнення перешкод, 

пов’язаних зі збутом, логістикою та торгівлею; 
 Дослідження ринку з метою забезпечення компаній актуальними даними про світові зміни і 

тенденції на ключових ринках та пошуку нових можливостей, а також – інформування про 

короткострокові бізнес-стратегії; 
 Просування та популяризація українських ягід, фруктів та овочів на внутрішньому та 

світовому ринках за допомогою інноваційних он-лайн платформ та віртуальних інструментів; 

 Сприяння формуванню прямих онлайн-зв’язків між гравцями ринку та проведенню B2B 

зустрічей з потенційними вітчизняними та міжнародними клієнтами задля забезпечення 

безперебійних продажів. 

 

Запрошуємо компанії, які спеціалізуються на вирощуванні та переробці ягід, кісточкових фруктів, а 

також яблук та груш, приєднатися до ініціативи. Для цього необхідно заповнити вступну 

анкету https://docs.google.com/forms/d/1RW1bVe1sXAwFSfjeYbiFHWaTC90QhcuW5cZbS0f676k/vi

ewform?edit_requested=true 

https://docs.google.com/forms/d/1RW1bVe1sXAwFSfjeYbiFHWaTC90QhcuW5cZbS0f676k/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1RW1bVe1sXAwFSfjeYbiFHWaTC90QhcuW5cZbS0f676k/viewform?edit_requested=true


 
 
 
 
 

 
Слідкуйте за розвитком впровадження ініціативи на сайті АЯУ та на 

нашій сторінці у Facebook 
 
 

АСОЦІАЦІЯ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» БРАТИМЕ УЧАСТЬ У ВИСТАВЦІ 
MACFRUT DIGITAL 

Асоціація «Ягідництво України» братиме участь у виставці Macfrut 2020 Digital зі стендом, де буде 
представлена плодово-ягідна продукція з усієї країни. Це не тільки свіжі та заморожені фрукти та 

ягоди, але й продукти їхньої переробки, соки, джеми, топінги тощо.  

 

Крім того, 30 компаній від АЯУ, що є провідними гравцями плодово-ягідного ринку України, 

братимуть участь у виставці в якості VIP-відвідувачів.  

Онлайн-формат виставки Macfrut 2020 для VIP-відвідувачів – це: 

 просто, оскільки всі комунікації будуть проводитися через онлайн-платформу виставки 

без сторонніх месенджерів або соціальних мереж; 

 зручно, тому що компанія не витрачається на авіапереліт, проживання тощо; 
 безпечно, так як обмежується кількість реальних комунікацій з іншими людьми, що 

зменшує ризик небажаних наслідків.  

Крім того, компанії зможуть провести низку переговорів та віртуальних зустрічей з потенційними 

партнерами. При чому, на відміну від інших VIP-відвідувачів , ті компанії, що входять до складу 

делегації АЯУ, зможуть провести додаткові переговори як на стенді Асоціації, так й на zoom-call 

платформі АЯУ. 

Всі VIP-відвідувачі онлайн-виставки в 2020 року зможуть отримати бонус на 

участь в делегації на традиційну виставку Macfrut 2021 в оффлайн-режимі: 

 проживання в комфортабельному готелі протягом трьох ночей (готель 

категорії «3 або 4 зірки») – для двох представників від компанії; 

 трансфер в Італії від аеропорту м Болонія до готелю і назад; 
 трансфер від готелю до виставки і назад; 

 вхід на виставку. 

 

http://uaberries.com.ua/vyrobnytstvo-persykiv-ta-nektaryniv-v-ievropi-vpalo-majzhe-na-20/
https://www.facebook.com/uaberries/


 
 
 
 
 

Проєкт ITC “Ready to Trade” разом з Асоціацією «Ягідництво 
України» та «Органік Стандарт» розпочали відбір офлайн учасників 

міжнародної виставки Biofach 2021 від української делегації 

 

Дати: 17-20 лютого 2021 року у м. Нюрнберг, (Німеччина) 

Інформація про виставку: 

Щорічно виставка збирає близько 15 000 відвідувачів. Понад 1000 компаній представлятимуть свіжу 

та перероблену органічну продукцію під час заходу. Робота виставки висвітлюватиметься у 

міжнародних ЗМІ. 

Запрошуємо усіх бажаючих доєднатися до української делегації. Реєстрація за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/1nODW_dMVMCymdX4j7RsGC7Gk18XQe-

MRwxSZaK4kQvU/viewform?edit_requested=true 

Дедлайн подачі анкет: 31 серпня 2020 року 

Докладніше про подію а також критерії відбору читайте ТУТ 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1nODW_dMVMCymdX4j7RsGC7Gk18XQe-MRwxSZaK4kQvU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1nODW_dMVMCymdX4j7RsGC7Gk18XQe-MRwxSZaK4kQvU/viewform?edit_requested=true
http://uaberries.com.ua/vidkryto-reiestratsiiu-ukrainskykh-iahidnykh-pidpryiemstv-orhanichnoho-napriamku-dlia-uchasti-u-vystavtsi-biofach-2021/


 
 
 
 
 

 
ВИСТАВКУ SIAL В ПАРИЖІ ПЕРЕНЕСЕНО НА 2022 РІК 

Проект ITC “Ready to Trade” разом з Асоціацією «Ягідництво України» повідомляють про те, що 

міжнародну виставку SIAL PARIS перенесено на 2022 рік. 

 

«Інформуємо компанії, яких попередньо було відібрано для участі на національному стенді на 
виставці SIAL PARIS 2020, що цього року виставка, на жаль, не відбудеться. Організатори отримали 

численні запити від учасників з проханням перенести захід через пандемію коронавірусу в світі та 

пов’язані з цим логістичні проблеми, адже учасники з багатьох країн, в першу чергу з тих, що не 

входять до ЄС, просто не в змозі дістатися Франції», – каже Марина Сидоренко, національний 

менеджер ITC. 

Нагадаємо, що міжнародну виставку SIAL PARIS було заплановано на 18-22 жовтня 2020 року. 

Новими датами проведення заходу стали 15-19 жовтня 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
Проект ITC “Ready to Trade” разом з Асоціацією «Ягідництво 

України» розпочали відбір учасників для участі у міжнародній 
виставці Fruit Logistica 2021 

  

Дати: 3-5 лютого 2021 року у м. Берлін (Німеччина) відбудеться одна з найбільших міжнародних 

виставок, присвячених продукції свіжого ринку – Fruit Logistica 2021. 

 

Інформація про виставку: 

Щороку Fruit Logistica збирає близько 3 200 учасників, захід відвідують понад 78 000 покупців. 

Українські компанії від Проекту втретє братимуть участь у виставці, де будуть представлені останні 

інновації, послуги та продукти, що користуються увагою свіжого ринку.  

Варто знати: 

– Делегати, які пройдуть відбір та представлятимуть Україну під час виставки на колективному 

стенді, братимуть участь у Fruit Logistica 2021 БЕЗКОШТОВНО. Учасники виставки самостійно 

покривають лише витрати на переліт, проживання, добові; 

– Виставка передбачає фізичну присутність учасників на стенді (2+ працівників компанії); 

  

Участь українських експортерів у виставці відбуватиметься в межах діяльності проекту 

International Trade Centre (IТС) – “Ready to Trade” за фінансової підтримки ЄС (EU4business 

inititave). 

 



 
 
 
 
 

Новини АЯУ 
 

ДО КОМАНДИ АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ПРИЄДНАЛАСЬ 
ІРИНА ГЛОТОВА 

Друзі! По мірі того, як Асоціація «Ягідництво України» набирає обертів, 

зростає й наша команда. Отже, раді вам повідомити, що до нас 

приєдналася Ірина Глотова, яку більшість з вас знають, як провідного 

агрожурналіста. 

Ірина має понад 12 років досвіду у агрогалузі – журналістом, головним 
редатором, редактором, директором з маркетингу, прес-секретарем, SMM-

фахівцем. Крім того, в її обов’язки входило розробка та реалізація PR-

стратегій і просування компанії на ринку. 

Відтепер вона обіймає посаду менеджера проектів АЯУ. Тож, просимо 

любити та шанувати) 

 
«ПРОЕКТ ITC «ГОТОВНІСТЬ ДО ТОРГІВЛІ» ДАВ ПОТУЖНИЙ 

ПОШТОВХ РОЗВИТКУ АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» – ІРИНА 
КУХТІНА 

Асоціація «Ягідництво України» у співпраці з проектом International 

Trade Centre (ITC) «Східне партнерство: Готовність до Торгівлі – 
Ініціатива ЄС для бізнесу» третій рік поспіль допомагають ягідним 

підприємствам України створювати ланцюжки доданої вартості і 

виходити на європейські ринки. Про співпрацю з проектом та плани 

на майбутнє розповіла Президент асоціації Ірина Кухтіна. 

На початку нашої співпраці, коли проект започаткував свою діяльність, 

наша ще молода тоді асоціація налічувала близько десятка членів. Зараз у нас їх сорок, в тому числі і 

завдяки тому, що підприємства побачили якість наших спільних з проектом ІТС заходів. Унікальність 

такої взаємодії в чутливості до потреб ринку, і ми як профільна асоціація є невід’ємною складовою цього 

ефективного діалогу.  

Спільними зусиллями з Проектом, ми надаємо спеціальні знання та навички нашим учасникам, яких їм не 

вистачає для того, щоб бути успішними на міжнародних ринках, і проект ITC «Готовність до Торгівлі» 

допомагає підприємствам сектору з проведенням відповідних тренінгів, семінарів, надає експертні 

консультації та проводить інші спеціалізовані заходи для обміну досвідом із місцевими та закордонними 

виробниками, підтримує участь українських компаній у провідних міжнародних виставках, торгівельних 

місіях та навчальних візитах. 

  Читати далі >> 

http://uaberries.com.ua/proekt-itc-hotovnist-do-torhivli-dav-potuzhnyj-poshtovkh-rozvytku-asotsiatsii-iahidnytstvo-ukrainy-iryna-kukhtina/


 
 
 
 
 

Новини членів АЯУ 

 
ВІТАЄМО НОВОГО ЧЛЕНА АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» – 

ТОВ «ТОЛСМА ТЕКНІК»! 

Раді повідомити, що до Асоціації «Ягідництво України» 

приєдналася ще одна компанія – ТОВ «Толсма Текнік»!  

ТОВ «Толсма Текнік» є представником ряду європейських 

виробників обладнання для зберігання, доробки та 

переробки овочів, фруктів і ягід. Партнерами є компанії з Нідерландів, Італії та інших європейських 

країн.  

Маючи знання і досвід виробників «Толсма Текнік» пропонує комплексні рішення для фермерів, 
овочевих і плодовоягідних логістичних центрів, підприємств з доробки та переробки овочів і 

фруктів. Сервісна служба компаныъ надає послуги по монтажу та обслуговуванню обладнання, що 

постачається. 

 

  Читати далі >> 

 

 

 

 

https://tolsma.com.ua/pro-kompan%d1%96ju/
http://uaberries.com.ua/vitaiemo-novoho-chlena-asotsiatsii-iahidnytstvo-ukrainy-tov-tolsma-teknik/
http://uaberries.com.ua/vitaiemo-novoho-chlena-asotsiatsii-iahidnytstvo-ukrainy-tov-tolsma-teknik/


 
 
 
 
 

МАЙБУТНЄ ПОЛЬСКОГО ЯГІДНОГО РИНКУ ЗА ТАКИМИ 
КОМПАНІЯМИ, ЯК IN-VITRO KUSIBAB 

Нетипові умови та кризові ситуації, спровоковані пандемією 

COVID-19 по всьому світі, в зокрема в Польщі, з одного боку 

стали справжнім випробовуванням для гравців ягідного ринку. 
Але з іншого вони дали можливість справжнім професіоналам 

справи довести своє лідерство. Наприклад, в той час, коли 

багато з підприємств були вимушені поставити на паузу свою 
діяльність під час карантину, група компаній in-vitro Kusibab , 

продовжувала активно працювати над високими стандартами 

гігієни та безпеки. 

“Виробництво in-vitro завжди здійснювалося за найвищими 

гігієнічними стандартами, тому технологічні зміни в лабораторії не були необхідні, а обсяг 
виробництва не обмежувався”, – пояснив керівник Тадеуш Кусібаб. «У розсаднику ми швидко 

адаптувались до нових санітарно-епідеміологічних вимог. Ми внесли зміни, де це було необхідно, і 

зайнятість збереглася». 

  Читати далі >> 

НОВІ ПІДХОДИ ДО СОРТУВАННЯ ЛОХИНИ: ТЕХНОЛОГІЇ 
МАЙБУТНЬОГО ВЖЕ ПРАЦЮЮТЬ В УКРАЇНСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВАХ 

Чітко налагоджений процес сортування і калібрування є 

запорукою успішної реалізації вирощеної продукції, що 

особливо актуально для ягідників. Завдяки провідним 
світовим розробкам українські виробники лохини нині 

отримали можливість сортувати свою ягоду за багатьма 

показниками в режимі реального часу. 

Забезпечити відмінне оптичне сортування делікатної лохини 
змогла іспанська компанія Elifab. Розробники вже привезли і 

встановили на українському фермерському господарстві 

«Грасс Авеню» (ТМ «Starberries») останню модель сортувальної машини Berry Class. 

– Програмне забезпечення дозволяє відсортувати зібрану продукцію максимально точно. Машина 

сортує лохину за багатьма показниками, але при тому ж залишає ягоду цілою, з притаманним їй 
пилком. Гниль, м’якість, недозрілі плоди, нестандартний діаметр, наявність шрамів, порізів, 

відірваної шкірки – це все можна класифікувати як брак у режимі реального часу, – акцентує увагу 

Наталія ЗЕЛЕНСЬКА, менеджер із розвитку бізнесу компанії ТОВ «Толсма Текнік», офіційного 
дилера Elifab в Україні. – В Європі працює чимало машин такого типу, в Україні – поки що дві. 

Першу сортувальну лінію встановили трейдери торік, й вона має дві доріжки для роботи. Другу 

змонтували цього року у ФГ «Грасс Авеню» – тут працює найновіша модель на 4 доріжки, загальна 

потужність яких 800 кілограмів за годину.  Читати далі >> 

https://in-vitro.pl/ru/
http://uaberries.com.ua/majbutnie-polskoho-iahidnoho-rynku-za-takymy-kompaniiamy-iak-in-vitro-kusibab/
https://www.elifab.com/
http://uaberries.com.ua/novi-pidkhody-do-sortuvannia-lokhyny-tekhnolohii-majbutnoho-vzhe-pratsiuiut-v-ukrainskykh-hospodarstvakh/


 
 
 
 
 

Технології 

В УКРАЇНІ З’ЯВИЛИСЬ НОВІ БІОЛОГІЧНІ ЗЗР ВІД ІСПАНСЬКОЇ 

КОМПАНІЇ ARVENSIS 

В Україні з’явились нові біологічні засоби захисту рослин від іспанської компанії Arvensis, які 
суттєво відрізняються від тих, що вже представлені на ринку. Вони не містять живих бактерій і 

мікроорганізмів, і їх дія не залежить від умов і факторів навколишнього середовища: температури, 

вологості, конкуренції з іншими мікроорганізмами тощо. 

Дані продукти складаються з комплексу 
різних ферментів (хітиназа, целюлаза, протеаза, 

ліпаза), що утворюються різними ізольованими 

мікроорганізмами в контрольованих умовах, 

та вторинних метаболітів рослин (алкалоїди, 
терпени, фенольні сполуки, ефірні олії 

тощо). Ферменти здатні руйнувати кожен 

компонентний шар клітинної стінки грибів, 

викликаючи їх загибель через лізис клітин. 

Вторинні метаболіти рослин (в першу чергу алкалоїди) – інгібують клітинне дихання та синтез 

ліпідів, впливають на мітоз та ділення клітин патогенних мікроорганізмів. Крім цього вони 

контролюють спороутворення шляхом порушення росткових трубок та росту міцелію. Таким чином 

блокується доступ збудника до рослини, утворюючи так звану “зону гальмування”, що припиняє 

розвиток захворювання. 

На сьогодні в портфелі біологічних ЗЗР є 9 продуктів, із них:  

 фунгіциди проти збудників сірої гнилі (Botrytis cinerea), антракнозу (Colletotrichum 

acutatum), борошнистої роси, фітофторозу тощо 

 бактерицид превентивної дії, але із вираженим стоп-ефектом 
 інсектициди проти трипсів, білокрилки, попелиць, гусениць, мінерів 

 акарицид і нематоцид  

Біологічні ЗЗР Арвенсіс успішно продаються у 

більш ніж 40 країнах світу. Всі препарати 

виробляються в Іспанії. В Україні ексклюзивно 

представлені компанією Нор-Ест Агро. 

Компанія Arvensis (Арвенсіс) була створена в Іспанії у 1998 році і на сьогодні є провідним 

виробником і постачальником інноваційних рішень у сфері живлення та біологічного захисту рослин. 

Компанія має власний R&D центр, співпрацює з відомими дослідницькими університетами та 

науковими установами. 

 

https://www.arvensis.com/en
https://nor-estagro.com/


 
 
 
 
 

Офіційно 
 

У 2020 РОЦІ УРЯД НАПРАВИВ АГРАРІЯМ 125 МЛН ГРН НА 
ЧАСТКОВУ КОМПЕНСАЦІЮ ВІДСОТКІВ ЗА КОРИСТУВАННЯ 

КРЕДИТАМИ 

3 серпня Мінекономіки затвердило 

розподіл коштів у розмірі 124,9 млн грн для 

компенсації суб’єктам господарювання 

АПК за фактично сплачені відсотки за 
користування кредитами за січень-червень 

2020 року. Станом на сьогодні кошти 

направлені на уповноважені банки, які в 
свою чергу спрямують їх на 

виробників.  Про це повідомляє прес-

служба відомства. 

Кошти отримають 696 позичальників, які подали заявки до уповноважених банків (2 підприємства 
провадять діяльність як у галузі тваринництва так і за іншими видами), у тому числі, які провадять 

діяльність: 

 у галузі тваринництва – 48 підприємств; 

 за іншими видами  – 650 підприємств. 

Читати далі >> 

призначив нових заступників Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 

УРЯД ПРИЗНАЧИВ НОВИХ ЗАСТУПНИКІВ МІНІСТРА РОЗВИТКУ 
ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ 

22 липня на черговому засіданні Уряд ухвалив 
кадрові рішення в Мінекономіки, призначивши: 

Юлію Свириденко – першим заступником Міністра 

розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України; Ірину Новікову – 
заступником Міністра розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України. Відповідні 

рішення вже опубліковані на сайті 

КМУ: https://bit.ly/3g9BI2F, https://bit.ly/3fZzbYz . 

Читати далі >> 

 
 

 

http://uaberries.com.ua/u-2020-rotsi-uriad-napravyv-ahrariiam-125-mln-hrn-na-chastkovu-kompensatsiiu-vidsotkiv-za-korystuvannia-kredytamy/
http://uaberries.com.ua/u-2020-rotsi-uriad-napravyv-ahrariiam-125-mln-hrn-na-chastkovu-kompensatsiiu-vidsotkiv-za-korystuvannia-kredytamy/
https://bit.ly/3g9BI2F
https://bit.ly/3fZzbYz
http://uaberries.com.ua/uriad-pryznachyv-novykh-zastupnykiv-ministra-rozvytku-ekonomiky-torhivli-ta-silskoho-hospodarstva-ukrainy/
http://uaberries.com.ua/uriad-pryznachyv-novykh-zastupnykiv-ministra-rozvytku-ekonomiky-torhivli-ta-silskoho-hospodarstva-ukrainy/


 
 
 
 
 

 
АДАПТИВНИЙ КАРАНТИН В УКРАЇНІ БУДЕ ПРОДОВЖЕНО ДО 31 

СЕРПНЯ 

Кабінет Міністрів України продовжив дію адаптивного 

карантину до 31 серпня 2020 року. Відповідне рішення Уряд 

ухвалив на засіданні 22 липня. 

«У залежності від епідемічної ситуації у регіоні або окремих 
адміністративно-територіальних одиницях – районах, 

встановлюється зелений, жовтий, помаранчевий або червоний 

рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. Рівень 

визначається автоматизованим програмним забезпеченням на 
основі визначених алгоритмів та зібраних даних та 

затверджується Національною комісією ТЕБ та НС», — зазначив Міністр охорони здоров’я України 

Максим Степанов. 

При цьому очільник МОЗ Максим Степанов наголосив, що навіть для «зеленої зони» продовжують 

діяти певні карантинні обмеження. 

Читати далі >> 

 
 
ЄС ВИДІЛИВ 105 МЛН ЄВРО НА ПІДТРИМКУ МАЛИХ ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ В УКРАЇНІ 

Європейський Союз надає Україні 105 млн євро на підтримку 
малих і середніх підприємств (МСП), малих ферм і 

проведення реформ.Про це повідомили у пресслужбі 

представництва ЄС у Києві. 

«13 липня 2020 року Ольга Стефанішина, віцепрем’єрка з 

питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, 
від імені уряду України підписала три фінансові угоди між ЄС 

та Україною у межах Річної програми дій для України на 2020 

рік», – повідомили у представництві. 

Зазначається, що пакет у 105 мільйонів євро спрямований на підтримку українських малих і середніх 
підприємств (МСП), розвиток сільського господарства й малих фермерських господарств, а також 

підтримку органів державної влади України у виконанні ключових реформ та Угоди про асоціацію 

між Україною та ЄС, включно з зоною вільної торгівлі. 

Читати далі >> 

 

http://uaberries.com.ua/adaptyvnyj-karantyn-v-ukraini-bude-prodovzheno-do-31-serpnia/
http://uaberries.com.ua/adaptyvnyj-karantyn-v-ukraini-bude-prodovzheno-do-31-serpnia/
http://uaberries.com.ua/ies-vydilyv-105-mln-ievro-na-pidtrymku-malykh-fermerskykh-hospodarstv-v-ukraini/
http://uaberries.com.ua/ies-vydilyv-105-mln-ievro-na-pidtrymku-malykh-fermerskykh-hospodarstv-v-ukraini/


 
 
 
 
 

ЗАКОН ПРО РОЗПАЮВАННЯ ЗЕМЕЛЬ ДЕРЖАВНИХ ПІДПРИЄМСТВ 
ПІДТРИМАНО У ВР В ПЕРШОМУ ЧИТАННІ 

Сьогодні, 13 липня, Верховна Рада України підтримала у першому читанні 

Проєкт Закону № 3012-2 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

щодо забезпечення права працівників державних сільськогосподарських 
підприємств, установ, організацій на одержання земельної частки 

(паю)».  Про це повідомив Тарас Висоцький, заступник міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства з питань агрополітики. 

Зокрема, за цей законопроект проголосувало 267 народних депутатів. 

«Метою цього законопроєкту є оптимізація процедури приватизації земель 
державних сільськогосподарських підприємств. Ухвалення законопроекту 

забезпечить визначення на законодавчому рівні чіткого та працюючого 

механізму приватизації земель державних с/г підприємств, установ, організацій, що сприятиме 

реалізації працівниками таких підприємств права на одержання земельної частки (паю)», – пише 

Тарас Висоцький. 

Читати далі >> 

 

 

«АГРАРНЕ» МІНІСТЕРСТВО З’ЯВИТЬСЯ В УКРАЇНІ МАКСИМУМ У 
ВЕРЕСНІ – ЗЕЛЕНСЬКИЙ 

Президент Володимир Зеленський розраховує, що максимум 

у вересні в Україні з’явиться “аграрне” міністерство й буде 

призначено міністра.  

Про це він заявив під час зустрічі з представниками бізнесу 

Волинської області, повідомляє кореспондент Укрінформу. 

“У нас залишився один сесійний тиждень, саме наступний, а 

потім Верховна Рада у нас відпочиває, тому я не знаю, чи ми встигнемо призначити нового міністра і 

створити міністерство так швидко, але максимум у вересні.., коли вийдуть депутати знову 

працювати, – так, ми призначимо, у нас буде окремий міністр сільського господарства”, – 

сказав Зеленський. 

Президент додав, що чекає на пропозиції від фермерів та переробників сільськогосподарської 

продукції щодо кандидатур на посаду “аграрного” міністра. 

 
 

http://uaberries.com.ua/zakon-pro-rozpaiuvannia-zemel-derzhavnykh-pidpryiemstv-pidtrymano-u-vr-v-pershomu-chytanni/
http://uaberries.com.ua/zakon-pro-rozpaiuvannia-zemel-derzhavnykh-pidpryiemstv-pidtrymano-u-vr-v-pershomu-chytanni/


 
 
 
 
 

У МІНЕКОНОМІКИ ПРЕЗЕНТУВАЛИ КОНЦЕПЦІЮ ДЕРЖПІДТРИМКИ 
АПК НА 2021-2023 РОКИ 

6 липня відбулася нарада заступника Міністра розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса 

Висоцького з профільними асоціаціями, на якій було 
представлено проект державної підтримки АПК на 2021-2023 

роки за ключовими напрямами.  

«Плануючи програми підтримки аграріїв на наступні три роки, 

ми залишили основні пріоритетні напрями, які вже довели свою 
економічну ефективність: тваринництво, садівництво, фермерство, здешевлення техніки та кредитів. 

Водночас, ми адаптували програми до нових умов та потреб виробників, додавши такі напрями, як 

страхування врожаю, підтримка нішевого та органічного виробництва, бджільництва», – підкреслив 

заступник Міністра Тарас Висоцький. 

Читати далі >> 

 

Новини світового ринку 

 
МЕКСИКА ВИМУШЕНА ЗНИЗИТИ ПРОНОЗИ ЕКСПОРТУ ЯГІД ЧЕРЕЗ 

ПАНДЕМІЮ 

Мексика знизила прогноз експорту ягоди на 

провідний ринок цього року через пандемію, але 

все ще очікує збільшення обсягів поставок в 

порівнянні з 2019 роком. 

Хосе Луїс Бустаманте Фернандес, президент Ради 

директорів Національної асоціації експортерів ягід 

(Aneberry), заявив, що країна прогнозувала 

подвоєне зростання експорту в Північну Америку. 
Але, зважаючи на пандемію, зараз він очікує, що в 

Мексиці зростання експорту ягід на 5% у 

порівнянні з показниками 2019 року. 

Наразі під ягодами в Мексиці зайнято приблизно 47 тис га у 22 штатах. Щорічно країна експортує 

понад 400 тис. тонн, що приносить Мексиці близько 2,5 мільярда доларів США, сказав Бустаманте. 

Читати далі >> 

 

 

http://uaberries.com.ua/u-minekonomiky-prezentuvaly-kontseptsiiu-derzhpidtrymky-apk-na-2021-2023-roky/
http://uaberries.com.ua/u-minekonomiky-prezentuvaly-kontseptsiiu-derzhpidtrymky-apk-na-2021-2023-roky/
http://uaberries.com.ua/meksyka-vymushena-znyzyty-pronozy-eksportu-iahid-cherez-pandemiiu/
http://uaberries.com.ua/meksyka-vymushena-znyzyty-pronozy-eksportu-iahid-cherez-pandemiiu/


 
 
 
 
 

ГРУЗІЯ ВЖЕ ЕКСПОРТУВАЛА МАЙЖЕ 700 ТОНН ЛОХИНИ – 
МІНСІЛЬГОСП 

В цьому році з Грузії вже експортовано до 700 тонн 

лохини. Про це повідомив міністр охорони навколишнього 

середовища і сільського господарства Леван Давіташвілі. 

«На сьогоднішній день в Грузії сади лохини культивуються 
на площі понад 700 гектарів. В цьому році з країни 

експортовано близько 700 тонн лохини на суму в кілька 

мільйонів доларів», – сказав Давіташвілі. 

Міністр нагадав, що грузинську лохину почали вивозити за 
кордон зовсім недавно. За його словами, з кожним роком все більше фермерів цікавляться цією 

культурою. 

«Якщо цей темп збережеться, в майбутньому ми розраховуємо експортувати продукцію на десятки 

мільйонів доларів», – додав він. 

Читати далі >> 

 

 
ПАР ПЛАНУЄ ЗНАЧНО НАРОСТИТИ ЕКСПОРТ ЛОХИНИ. ГОЛОВНИЙ 

ІМПОРТЕР – ВЕЛИКОБРИТАНІЯ 

В новому сезоні Південна Африка планує наростити експорт 

лохини щонайменше на 20%. Про це йдеться у нещодавно 

опублікованому звіті Міністерства сільського господарства США 

USDA GAIN. 

За попередніми прогнозами, цього року ПАР відправить на 

зовнішні ринки 18 тис. тонн лохини. Для порівняння, роком 

раніше експорт цієї ягоди з Південної Африки склав лише 15 тис. 

тонн. 

Як відмічають аналітики USDA, збільшення експорту лохини в 
країні відбувається перш за все за рахунок зростання виробництва 

через розширення посадкових площ. За попередніми оцінками, в 

2020 році валовий збір цієї ягоди в ПАР складатиме 22 тис. тонн. 

Читати далі >> 
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ВИРОБНИЦТВО ПЕРСИКІВ ТА НЕКТАРИНІВ В ЄВРОПІ ВПАЛО 
МАЙЖЕ НА 20% 

Через пандемію коронавірусу випуск видання 

medFEL, у якому традиційно публикуються прогнози 

виробництва кісточкових фруктів в ЄС, цього року 
було скасовано, а міжнародну виставку, яку було 

заплановано на 22 та 23 квітня, перенесено на рік. 

Незважаючи на це, Fructidor оголошує попередні 
оцінки врожаю персиків та нектаринів в європейських 

господарствах. 

Незважаючи на низькі температури взимку в деяких 

європейських регіонах до початку весни ситуація не 

викликала занепокоєння у садоводів. Проте, вже в 
березні через морози в таких регіонах, як Арагон, Каталонія, Долина Рона та Північна Італія, 

виробники почали прогнозувати втрату частки врожаю ранніх сортів. 

Загалом валовий збір персиків та нектаринів в Європі прогнозується на рівні 2,4 млн тонн, що на 19% 

поступається результатам сезону-2019 та на стільки ж нижче за середні показники за останнє 

п’ятиріччя. 

Читати далі >> 

 

Новини ринку України 

ПЛАТА ЗА ЗБІР ЯГІД В УКРАЇНІ — НА РІВНІ ПОЛЬЩІ 

В Україні значний потенціал вирощування лохини. 

Загальні площі під цією культурою складають 3 тис га, 

тоді як у Польщі, основного ягідного конкурента наших 
садівників, – 15 тис га. Основна стаття витрат – ручний 

збір ягоди, але в цьому році дефіциту працівників немає. 

Про це йшлося на конференції «QUO VADIS, Агро». Так, 

Тарас Баштанник, генеральний директор ТОВ 

«Українська ягода», розповів, що на ринку лохини 
Україна конкурує з Польщею. Це дуже перспективна 

ягода для нашої країни. «У нас хороші кліматичні зони 

для вирощування лохини, сезон свіжої ягоди сильно розтягнутий. Тому найближчі 10 років буде 
перспектива і бум лохини — кількість валютної виручки ягода приносить в рази більше, ніж зернові. 

За інтенсивними і високомаржинальними культурами – майбутнє». 

Читати далі >> 

http://uaberries.com.ua/vyrobnytstvo-persykiv-ta-nektaryniv-v-ievropi-vpalo-majzhe-na-20/
http://uaberries.com.ua/vyrobnytstvo-persykiv-ta-nektaryniv-v-ievropi-vpalo-majzhe-na-20/
http://uaberries.com.ua/plata-za-zbir-iahid-v-ukraini-na-rivni-polshchi/


 
 
 
 
 

КНР ДОЗВОЛИЛА ІМПОРТ ЗАМОРОЖЕНОЇ ЛОХИНИ З УКРАЇНИ 

Митна адміністрація КНР дозволила експорт замороженої 
лохини і чорниці з України в Китай. Про це повідомило 

Посольство України у Китаї. 

“Це, звісно, не основна стаття нашого експорту, все ж 

сподіваюся компаній, бажаючих продавати в Китай, 

знайдеться вдосталь”, – йдеться у повідомленні. 

Україна збільшила експорт замороженої чорниці лісової в 
Китай в 5,5 рази за перші чотири місяці 2020 року. 

Загальна виручка від експорту за цей період досягала $ 6 млн. 

В результаті різкого зростання обсягу поставок, Україна стала провідним постачальником 

замороженої лісової чорниці в цю країну, обійшовши Канаду, Швецію, Латвію, Білорусь, Росію і 

Польщу, які також експортували цю ягоду в Китай в замороженому вигляді. 

Відзначимо, що це була єдина позиція плодоовочевої групи, яку Україна експортувала в Китай. 
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