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Новини ініціативи «VTrade Фрукти і Ягоди» 

 

АСОЦІАЦІЯ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ТА ПРОГРАМА USAID 

«КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ» (КЕУ) РОЗПОЧАЛИ 

ІНІЦІАТИВУ «VTRADE ФРУКТИ І ЯГОДИ» 
 

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

України» стартували нову ініціативу «VTrade Фрукти і 

Ягоди», що спрямована на мінімізацію впливу COVID-19 
на плодоовочевий сектор України, підтримуючи 

виробників та переробників за допомогою чотирьох 

компонентів діяльності.  
 

 

Більше про компоненти ініціативи «VTrade Фрукти і 

Ягоди» ви можете дізнатись за посиланням.  
 

 

 
 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ «ВПЛИВ COVID-19 НА РИНОК ФРУКТІВ ТА ЯГІД У    СЕЗОНІ 

2020/21» 
 

Протягом серпня 2020 року Асоціацією «Ягідництво 
України» у рамках ініціативи «VTrade Фрукти і Ягоди», 

що є частиною Програми USAID «Конкурентоспроможна 

економіка України» (КЕУ), було проведено аналітичне 
дослідження. Дослідження мало на меті: 

o Верифікацію офіційних статистичних даних щодо 

виробництва фруктів та ягід в Україні. 

o Збір даних про зміни собівартості та тенденції 
продажів, пов’язані з впливом кризи COVID-19. 

o Збір даних про зміни врожаю в 2020 році в результаті погодного впливу для відокремлення 

ефекту від кризи COVID-19. 

o Дослідження змін, що відбулися на глобальному ринку ягід та фруктів. 
o Дослідження викликів та труднощів українських виробників і переробників на внутрішньому та 

зовнішніх ринках. 

o Дослідження змін попиту та вподобань кінцевого споживача. 
o Дослідження можливостей, що доступні українським виробникам та переробникам, у подоланні 

кризи COVID-19. 

Ознайомитися з результатами дослідження можна на сайті АЯУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uaberries.com/proekty/vtrade-frukty-i-yahody/vtrade
https://uaberries.com/biblioteka/doslidzhennia


«ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ЗАПРОШУЄ ДОЛУЧИТИСЬ ДО «FRUIT&BERRY 

ZOOM» 

 
Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка 

України» (КЕУ) та Асоціація «Ягідництво 

України» стартували нову ініціативу «VTrade Фрукти і 
Ягоди» у рамках якої з 16 вересня 2020 щосереди 

проводитимуть «Fruit&Berry Zoom». Це онлайн дайджест  

платформі ZOOM під час якого аналітики та експерти 

АЯУ запропонують Вашій увазі новини ринку фруктів та 
ягід, а також ціновий моніторинг у фокусі різноманітних 

ягідних та фруктових культур.   

 
Крім того, до «Fruit&Berry Zoom» долучатимуться спеціальні гості – провідні іноземні та українські 

фахівці  фруктової галузі, які розповідатимуть про важливі аспекти роботи на ринку, а також 

даватимуть прогнози розвитку індустрії. Як проходять «Fruit&Berry Zoom» Ви можете подивитись  

тут.  
Найближчі «Fruit&Berry Zoom» відбудуться: 

7 жовтня об 11.00  «Fruit&Berry Zoom №4» Тема: Яблука, сливи та груші. Спеціальний гість 

–  заступник директора Департаменту аграрної політики МЕРТу Олена Альшанова. Щоб 
переглянути  подію, та зареєструватися для участі перейдіть за посиланням. 

16 жовтня об 11.00  «Fruit&Berry Zoom №5» Тема: Яблука та груші. Поговоримо про канали збуту та 

інші проблеми продажів. Реєстрація та подробиці за посиланням 
21 жовтня об 11.00  «Fruit&Berry Zoom№6» Тема: Огляд ринку вишні, абрикосів та персика. 

Поговоримо про розвиток та тренди світових ринків. Деталі та реєстрація за посиланням. 

 
Повний розклад «Fruit&Berry Zoom» до кінця поточного року можна знайти тут 

 

 

 

Новини АЯУ 

 

 

ДО АСОЦІАЦІЇ «ЯГІДНИЦТВО УКРАЇНИ» ПРИЄДНАЛАСЬ КОМПАНІЯ 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 компанії надає послуги по монтажу та обслуговуванню обладнання, що постачається. 

Читати далі>> 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oD43rqJAEQE
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD7giL6N6L73xaNK2axR8mTKp5i6uxUqE2Jkhz7qmQb6K4uA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6mC_Cg3bhKaKc4ECzn2_agQWZ8ta0F9-UedrNhGzv2auvlQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc3SG0s0qXdDoMu8PbCu1zFVmKcq7wIKlPODyWnaYAfQF4joQ/viewform
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/rozklad-fruit-berry-zoom-v-ramkakh-initsiatyvy-vtrade-frukty-i-yahody
https://tolsma.com.ua/pro-kompan%d1%96ju/
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/vitaiemo-novoho-chlena-asotsiatsii-yahidnytstvo-ukrainy-tov-tolsma-teknik


 

Події АЯУ та партнерів  

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ РЕЄСТРАЦІЮ УКРАЇНСЬКИХ ЯГІДНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

ОРГАНІЧНОГО НАПРЯМКУ ДЛЯ УЧАСТІ У ВИСТАВЦІ BIOFACH 2021 

Проєкт ITC “Ready to Trade” разом з Асоціацією 
«Ягідництво України» та «Органік Стандарт» продовжують 

відбір офлайн учасників міжнародної виставки Biofach 2021 

від української делегації. 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  

Реєстрація на виставку за посиланням 

 

ПРОДОЖУЄТЬСЯ ВІДБІР УЧАСНИКІВ НА ВИСТАКУ FRUIT LOGISTICA 2021 

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

України» продовжує відбір учасників для участі у 

міжнародній виставці Fruit Logistica 2021. 

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

виставок, присвячених продукції свіжого ринку – Fruit 

Logistica 2021. 

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.  

Читати далі>> 

 
ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ РИНОК АЗІЇ З ASIA FRUIT LOGISTICA ON(LINE) 2020! 

 
Проєкт International Trade Centre «Східне партнерство: 

Готовність до Торгівлі – Ініціатива EU4Business» за 

фінансуванням ЄС разом з Асоціацією «Ягідництво 

України» запрошують учасників ягідного ринку України 
взяти участь у виставці ASIA FRUIT LOGISTICA ON, що 

відбудеться в онлайн-форматі 18-20 листопада 2020 р. 

 
Найсучасніше програмне забезпечення допоможе вам організувати ділові контакти та заздалегідь 

запланувати зустрічі під час основних виставкових днів 18-20 листопада 2020 року. 

Якщо Ви бажаєте стати учасником виставки, будь ласка, заповніть форму і ми зв’яжемося з вами. 
 

Читати далі>> 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1nODW_dMVMCymdX4j7RsGC7Gk18XQe-MRwxSZaK4kQvU/viewform?edit_requested=true
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/proekt-itc-ready-to-trade-ta-asotsiatsiia-yahidnytstvo-ukrainy-rozpochaly-vidbir-uchasnykiv-na-fruit-logistica-2021
https://www.asiafruitlogistica.com/
https://www.asiafruitlogistica.com/
https://docs.google.com/forms/d/1JcfE_us0n2z0x_j_OeBzwckygpxzAnecnrBgymiVGik/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR3dM_1Ngpqa456bSnGwt5N3jemigSI8kjURFUgSgVQL6miqPAD90B-b3WI
Читати%20далі%3e%3e
Читати%20далі%3e%3e


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. 

 

Читати далі>> 

 

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. 

 
Читати далі>> 
 

 

Офіційно  
 

 

СТРОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ОТРМАННЯ ДЕРЖПІДТРИМКИ У ГАЛУЗІ 

САДІВНИЦТВА ПРОДОВЖЕНО  

 

 

23 вересня на засіданні Уряду схвалено постанову, якою 

передбачено перенесення термінів подання документів 

на отримання сільгоспвиробниками державної 

підтримки у галузі садівництва і тваринництва з жовтня 

на листопад. 

 

Зокрема, постанова вносить зміни до Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку виноградарства, 

садівництва і хмелярства (постанова КМУ № 587) та Порядку використання коштів, 

передбачених у державному бюджеті для державної підтримки розвитку тваринництва та 

переробки сільськогосподарської продукції (постанова КМУ № 107). 

 

Читати далі>> 

 

 

ПРИКОРДОННИКИ ПОЯСНИЛИ, ЯК ПУСКАТИМУТЬ ІНОЗЕМЦІВ В УКРАЇНУ ТА 

https://www.octofrost.com/?gclid=Cj0KCQjwtsv7BRCmARIsANu-CQcWg3_oVNMWUEpfKa43UIHWm4XAOcvJhlWtgaqN_F5rjQKADcXt_0caAiXvEALw_wcB
https://uaberries.com/novyny/novyny-sektoru/enerhoefektyvnist-iqf-linii-po-zamorozhuvanniu-iahid-shcho-zabezpechuie-ekonomiiu-richnoi-pratsi
https://www.arvensis.com/en
https://uaberries.com/novyny/rynok/v-ukraini-ziavylys-novi-biolohichni-zzr-vid-ispanskoi-kompanii-arvensis
https://uaberries.com/novyny/rynok/v-ukraini-ziavylys-novi-biolohichni-zzr-vid-ispanskoi-kompanii-arvensis
https://uaberries.com/novyny/ukraine/strok-podannya-dokument-v-na-otrimannya-derzhp-dtrimki-v-galuz-sad-vnitstva-prodovzheno


 

ЯКИМИ Є ПРАВИЛА САМОІЗОЛЯЦІЇ 

 
Державна прикордонна служба опублікувала роз’яснення 
щодо в’їзду до України іноземців після скасування загальної 

заборони в’їзду. 

 
 Після змін до постанови №641, яка до цього запроваджувала 

загальну заборону на в’їзд іноземних громадян, крім певних 

категорій (постанова Кабміну №888 від 28 вересня), 

тепер в’їзд можливий за наявності полісу страхування - "що виданий страховою компанією, яка 
зареєстрована в Україні, або іноземною страховою компанією, яка має представництво на території 

України чи договірні відносини із страховою компанією – партнером на території України (асистанс), 

та покриває витрати, пов’язанCOVID-19, обсервацією, та діє на строк перебування в Україні".   
 

Читати далі>> 
 

 

ФЕРМЕРИ МАТИМУТЬ ЩЕ БІЛЬШИЙ ДОСТУП ДО ДЕРЖАВНОЇ ПІДТРИМКИ, - 

ПЕТРАШКО 

 
 

2 вересня на засіданні Уряду схвалено законопроєкт, 

спрямований на стимулювання діяльності фермерських 

господарств. Відповідні зміни враховують процеси 

імплементації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС, 

кращих європейських практик та Спільної аграрної політики ЄС 

щодо підтримки фермерів, в тому числі молодих фермерів.  

 

Так, документом передбачається: унормувати склад земельних 

ділянок фермерських господарств, в користуванні яких знаходяться земельні ділянки, передані їм на 

підставі Державних актів на право постійного користування, що дозволить фермерським господарствам, 

які обробляють такі земельні ділянки, мати доступ до державної підтримки; розширити коло отримувачів 

державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.  

 

Читати далі>> 

 

 

ШМИГАЛЬ: РЕОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ НЕ БУДЕ 
 
 
Кабінет міністрів України відмовився від ідеї реорганізації 

Держпродспоживслужби — органу, від безперебійної роботи 
якого залежить діяльність багатьох бізнесів в Україні. 

 

В ЄБА підкреслюють, натомість для контролю 
епідеміологічної ситуації та здоров'я населення в Україні буде 

створено окремий санітарно-епідеміологічний орган, що належатиме до підпорядкування 

Міністерства охорони здоров`я України. Держпродспоживслужба продовжуватиме роботу у звичному 
режимі із притаманними їй функціями щодо здійснення контролю за виробництвом та експортом 

продукції. Читати далі>> 
 
 
 
 

УРЯД ПОДОВЖИВ АДАПТИВНИЙ КАРАНТИН ДО 31 ЖОВТНЯ 

https://uaberries.com/novyny/ukraine/prikordonniki-poyasnili-yak-puskatimut-nozemts-v-v-ukrajinu-ta-yakimi-e-pravila-samo-zolyats-ji
https://uaberries.com/novyny/ukraine/prikordonniki-poyasnili-yak-puskatimut-nozemts-v-v-ukrajinu-ta-yakimi-e-pravila-samo-zolyats-ji
https://uaberries.com/novyny/ukraine/fermeri-matimut-shche-b-l-shij-dostup-do-derzhavnoji-p-dtrimki-petrashko
https://uaberries.com/novyny/ukraine/fermeri-matimut-shche-b-l-shij-dostup-do-derzhavnoji-p-dtrimki-petrashko
https://uaberries.com/novyny/ukraine/shmigal-reorgan-zats-ji-derzhprodspozhivsluzhbi-ne-bude


 
Адаптивний карантин в Україні подовжено до 31 жовтня. 

Таке рішення Кабінет Міністрів ухвалив сьогодні, 26 серпня. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов зауважив, що 
документ передбачає посилення низки обмежувальних 

заходів.  

 

«Карантин в Україні подовжується до 31 жовтня 2020 року. 
Також посилюються обмежувальні заходи на території регіонів. Це пов’язано з різким зростанням 

кількості випадків коронавірусної хвороби. Нам необхідно зрозуміти, що всі ми опинилися в новій 

реальності і вона диктує нові правила та необхідність суворо дотримуватися заходів безпеки», — 
заявив очільник МОЗ.  

 

Читати далі>> 

 

 

Новини світового ринку  
 

ТУРЕЧЧИНА МОЖЕ СТАТИ СВІТОВИМ ЛІДЕРОМ З ВИРОБНИЦТВА ЧЕРЕШНІ У 

2020/21 СЕЗОНІ 

 

USDA  прогнозує суттєве збільшення світового 

виробництва черешні на 60 тис. тонн - до 3,9 млн тонн. 

Це стало можливим за рахунок збільшення урожаю у 

Туреччині, Чилі та Китаї, що в повній 

мірі компенсувало втрати в Європейському Союзі та 

США, спричинені поганими погодними умовами.    

 

Експерти USDA  говорять, що зротання врожю черешні у Туреччині може цілком гарантувати 

їй місце світового лідера. Так, за останні роки виробництво у країні зросло на 70 тис. тонн, до 

918 тис.тонн.  

 

Читати далі>> 

 

 
 

 ЄС ПОСИЛЮЄ ПІДГОТОВКУ НА ВИПАДОК ПРОВАЛУ ТОРГОВОЇ УГОДИ З 

БРИТАНІЄЮ 

 
Британією і ЄС щодо угоди про майбутні відносини 
залишаються розбіжності з ключових питань. 

Про це йдеться у заяві головного переговірника ЄС Мішеля 

Барньє, пише Європейська правда. 
 

"ЄС як і раніше прихильний амбітному майбутньому 

партнерству з Британією.  
 

Це явно піде на користь обом сторонам. Ніхто не повинен недооцінювати практичні, економічні та 

соціальні наслідки сценарію з відсутністю торгової угоди" - йдеться у заяві. 

 
 Читати далі>> 

 

 

 

https://uaberries.com/novyny/ukraine/uriad-podovzhyv-adaptyvnyi-karantyn-do-31-zhovtnia
https://uaberries.com/novyny/ukraine/uriad-podovzhyv-adaptyvnyi-karantyn-do-31-zhovtnia
https://uaberries.com/novyny/svit/turechchyna-mozhe-staty-naibilshym-svitovym-vyrobnykom-chereshen-u-2020-21
https://uaberries.com/novyny/svit/turechchyna-mozhe-staty-naibilshym-svitovym-vyrobnykom-chereshen-u-2020-21
https://uaberries.com/novyny/svit/es-posilyue-p-dgotovku-na-vipadok-provalu-torgovoji-ugodi-z-britan-eyu
https://uaberries.com/novyny/svit/es-posilyue-p-dgotovku-na-vipadok-provalu-torgovoji-ugodi-z-britan-eyu


 

 

ЕКСПОРТ ЛОХИНИ З ПЕРУ В ПЕРШОМУ ПІВРІЧЧІ ВПАВ МАЙЖЕ В 1,5 РАЗИ 

ЧЕРЕЗ КРИЗУ COVID-19 

У першому півріччі 2020 року експортери лохини з Перу 

зазнали серьезних встрат чезер кризу, пов’язану з пандемією 

коронавірусу. 

За даними Асоціації експортерів Перу (ADEX), з січня по 

червень поставки лохини з Перу склали в грошовому виражені 

лише $44,8 млн, що одназу на 48% поступається показникам за 

аналогічний період 2019 году. Для порівняння, за перше 

півріччя попереднього року експорт лохини приніс Перу $85,4 млн. За словами представників ADEX, таке 

падіння поставок перуанської лохини на зовнішні ринки було спричинено як коронакризою, так й 

жорсткою конкуренцією з боку Мексики на ринку США.  

Читати далі>> 

 

 

ЄС І США УКЛАЛИ ПЕРШУ ЗА 20 РОКІВ УГОДУ ПРО ЗНИЖЕННЯ 

ТОРГОВЕЛЬНИХ ТАРИФІВ 
 

 

Європейський союз і США оголосили в п’ятницю про пакет 

зниження тарифів, який розширить доступ на ринки один 
одного для експорту на сотні мільйонів доларів. 

 

“В рамках поліпшення відносин між ЄС і США ця 
взаємовигідна угода дасть позитивні результати для 

економіки США і ЄС.  

 
Про підписання угоди, яка вперше за більш ніж два десятиліття скорочує мита між США і ЄС, 

оголосили торговий представник США Роберт Лайтхайзер і комісар ЄС з питань торгівлі Філ Хоган. 

Вона стосується поки обмеженого кола вельми специфічних товарів. 

 
Читати далі>> 

 

 

Новини ринку України 

 

 

КОМПАНІЯ "НОВУС УКРАЇНА" ПОГЛИНУЛА МЕРЕЖУ BILLA 
 

На вітчизняному ринку продуктового роздробу почали 

відбуватися нові процеси консолідації. За даними All Retail, 
компанія «НОВУС УКРАЇНА» досягла угоди про покупку 

магазинів української філії торгової мережі BILLA.  

 

Сума угоди невідома. За наявними даними, Consul Trade 
House UAB (єдиний учасник ТОВ «НОВУС УКРАЇНА») 

і Rewe International AG досягли угоди про покупку 100% 

частки в статутному капіталі ПІІ "Білла-Україна. Зараз йде фінальне схвалення угоди 
Антимонопольним комітетом України.  

 

Читати далі>> 

 

https://uaberries.com/novyny/svit/eksport-lokhyny-z-peru-v-pershomu-pivrichchi-vpav-maizhe-v-1-5-razy-cherez-kryzu-covid-19
https://uaberries.com/novyny/svit/eksport-lokhyny-z-peru-v-pershomu-pivrichchi-vpav-maizhe-v-1-5-razy-cherez-kryzu-covid-19
https://uaberries.com/novyny/svit/yes-i-ssha-uklaly-pershu-za-20-rokiv-uhodu-pro-znyzhennia-torhovelnykh-taryfiv
https://uaberries.com/novyny/svit/yes-i-ssha-uklaly-pershu-za-20-rokiv-uhodu-pro-znyzhennia-torhovelnykh-taryfiv
https://uaberries.com/novyny/novyny-sektoru/kompan-ya-novus-ukrajina-poglinula-merezhu-billa
https://uaberries.com/novyny/novyny-sektoru/kompan-ya-novus-ukrajina-poglinula-merezhu-billa


 
ВИРОБНИКИ ОЖИНИ ЗАДОВОЛЕНІ СЕЗОНОМ 
 

 

Українські садівники отримали гарний врожай ожини. 

Ягідники у сезоні-2020 задоволені і ціною, і 

врожайністю. Незважаючи на те, що це нішева 

культура, вона має перспективи подальшого 

поширення. 

  

Разом з тим, ожина все ще залишається нішевою 

культурою. В першу чергу це пов’язано з тим фактом, що на цю ягоду все більше звертають 

увагу саме дрібні фермери, тоді як великі господарства не поспішають активно закладати нові 

плантації. 

 
Читати далі>> 

 

https://uaberries.com/novyny/novyny-sektoru/vyrobnyky-ozhyny-zadovoleni-sezonom
https://uaberries.com/novyny/novyny-sektoru/vyrobnyky-ozhyny-zadovoleni-sezonom
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