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Шановні друзі, партнери та колеги! 

 
 

Ми раді представити Вашій увазі останній Спеціальний Дайджест від Асоціації «Ягідництво 

України» в 2021 році.  
 

Озираючись назад ми можемо відверто казати, що нам є, чим пишатися, адже протягом року, що 

минає, було зроблено чимало роботи та досягнуто багато цілей. Ми значно розширили свою 
діяльність,  посилили роботу з галузевими відомствами, працювали над виходом на нові ринки та над 

розвитком галузі всередині країни. Але все це б було неможливим без кожного з вас!   

 

Тож, користуючись нагодою, хочемо подякувати всім, хто був з нами. Дякуємо кожному партнеру за 
підтримку та співпрацю. Дякуємо всім компаніям, що доєдналися до АЯУ, за Вашу довіру, за 

прагнення розвиватися, ділитися досвідом та спільними зусиллями будувати галузь!  

 
Дякуємо всім учасникам плодово-ягідного ринку з те, що надихаєте нас! Саме ваші амбітні цілі, 

ваша завзятість та віра в те, що Україна має величезний потенціал в якості провідного гравця на 

світовому ринку, стимулює нас та дає нам впевненість в тому, що все вийде! 
 

А поки бажаємо Вам, щоб в новорічні свята наш дім був сповнений добром та затишком, а серце – 

надією та вірою в різдвяні дива! Бажаємо, що протягом року Вас оточували лише ті люди, які Вас 

надихають та підтримують! Сподіваємося, що наступний рік стане для Вас роком розвитку та 
здобутку!  

 

 
 

 

З найщирішими побажаннями, завжди Ваша команда Асоціації «Ягідництво України» 

 
 

 

 

» 
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НОВИНИ АЯУ 

    
  

Презентовано посібник з експорту ягід та фруктів з 
України до Нідерландів та Німеччини 

«Посібник з експорту ягід та фруктів до 

Нідерландів та Німеччини» розроблено в 

рамках ініціативи «VTrade Fruit&Berry з 

поглиблення торгівлі з Німеччиною та 

Нідерландами», яка впроваджується 

Асоціацією «Ягідництво України» (надалі 

Проект) за підтримки Програми USAID 

«Конкурентоспроможна економіка 

України» (КЕУ).  

Метою створення Посібника є надання інформації щодо можливостей, які існують на ринку 

фруктів і ягід - Нідерландів та Німеччини для українських експортерів, перспектив розвитку, 

а також практичних порад і рекомендацій щодо необхідних умов успішного експорту ягід і 

фруктів та продуктів їх переробки до цих країн. Значна увага приділяється специфічним 

аспектам ведення бізнесу саме в цих двох країнах та стратегіям роботи на цих ринках. 

 Читати далі>> 

Ірину Кухтіну, президента АЯУ, обрано до складу 
Громадської ради при Мінагрополітики 

 
Ірина Кухтіна, президент Асоціації 

«Ягідництво України» увійшла до складу 

Громадської ради при Міністерстві аграрної 

політики та продовольства України. За її 

кандидатуру проголосували під час 

установчих зборів по виборам нового складу 

Громадської ради при Мінагрополітики, що 

відбулися 9 грудня 2021 року. 

Обрання майбутніх членів Громадської ради 

при Мінагрополітики відбувалось 

персональним голосуванням по кожному 

представнику у надрукованих для голосування бюлетенях. 

Зазначимо, що у Громадську раду увійшли загалом 35 осіб – представників інститутів 

громадянського суспільства та галузевих асоціацій.  

Читати далі>> 

 
 
 

https://uaberries.com/biblioteka/posibnyk-dlia-eksporteriv-2
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/irinu-kukhtinu-prezidenta-ayau-obrano-do-skladu-gromadskoji-radi-pri-minagropolitiki
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АЯУ організувала міжнародну зустріч з 
організаціями по підтримці бізнесу 

 

Під час міжнародної виставки ANUGA 2021 

Асоціація «Ягідництво України» 

організувала робочу зустріч з 

європейськими організаціями, діяльність 

яких спрямована на підтримку та розвиток 

бізнесу.  

Зустріч пройшла за підтримки Import 

Promotion Desk (IPD). 

«Головною метою цієї зустрічі було обмін досвідом між міжнародними організаціями, які 

активно підтримують та розмивають бізнес, задля пошуку спільних цілей та формування 

подальшої співпраці», - каже Ірина Кухтіна, президент Асоціації «Ягідництво України. 

Читати далі>> 

  
Відкриваємо ринок Китаю: АЯУ ініціювала зустріч з 

представниками Дердпродспоживслужби 

 

Зустріч відбулась в присутності Ірини 

Кухтіної, Президента АЯУ, Владислави 

Магалецької, Голова Державної служби 

України з питань безпечності харчових 

продуктів і захисту споживачів, Олега 

Науменка, керівника СВК «Ягідки» та за 

підтримка Народного депутата України 

Володимира Кабаченка.  

Наприкінці зустрічі представники ДПСС запевнили, що зроблять все можливе, аби вирішити 

це питання з відповідними відомствами Китаю та докладуть максимум зусиль для 

пришвидшення старту експорту лохини з України на ринок КНР. 

 

Читати далі>> 

 
 
 
 
 

https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/ayau-organizuvala-mizhnarodnu-zustrich-z-organizatsiyami-po-pidtrimtsi-biznesu
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/ayau-organizuvala-mizhnarodnu-zustrich-z-organizatsiyami-po-pidtrimtsi-biznesu
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/asotsiatsiya-yagidnitstvo-ukrajini-initsiyuvala-zustrich-z-predstavnikami-derdprodspozhivsluzhbi
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Вітаємо члена Асоціації «Ягідництво України» 
бренд TEVITTA 

 

TEVITTA - бренд, під яким реалізуються 

заморожені ягоди, овочі та фрукти. 

Виробництво зосереджено в самому центрі 

України - м. Шпола, Черкаської області, що 

робить розташування виробництва зручним 

для транспортування саджанців та 

сировини по всій Україні.  

ЗАВОД АВУАР. ТОВ “Авуар” - завод по виробництву заморожених овочів, фруктів та ягід 

за технологією шокової заморозки.  

Читати далі>> 

 ФГ «Агровест 2012» приєдналось до Асоціації 
«Ягідництво України» 

 

До Асоціації «Ягідництво України» 

приєдналось фермерське господарство 

«Агровест 2012» в особі Бориса 

Карабанова! 

Економіст і агроном за фахом Борис 

Карабанов заснував власне господарство для 

вирощування ягід у селі Раковець 

Тернопільської області. Починав із малини, ожини та ще декількох інших ягідних культур. 

Втім, час розставив усе на свої місця і тепер фермер робить акцент лише на суниці садовій… 

 

Читати далі>> 

Підсумки року від ГК «Новітні технології» 
 

ГК «Новітні технології» завершують 2021 

рік і пишаються досягненнями: установкою 

кількох сортувальних ліній Maf Roda в 

Новій Зеландії і в Україні, введенням в 

експлуатацію обладнання Boix для кількох 

українських клієнтів тощо. Цього року 

група компаній активно переймала досвід, 

підвищувала кваліфікацію своїх 

спеціалістів та брала участь у виставках в Україні.  

 

Тож ГК «Новітні технології» активно розвивається і ділиться амбітними планами на 

майбутнє.  

https://uaberries.com/categories/ayau/tevitta-brend-pid-yakim-realizuyutsya-zamorozheni-yagodi-ovochi-ta-frukti
https://uaberries.com/categories/ayau/fg-agrovest-2012-priednalos-do-asotsiatsiji-yagidnitstvo-ukrajini-2
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Читати далі>> 

«Є чим пишатись та куди рухатись далі»: в СВК 
«Ягідки» відводять підсумки року, що минає 

 
СВК «Ягідки», який відомий споживачам під 

ТМ BigBlue, не тільки підсумовує рік, що 

минає, але й уже активно будує плани на 

майбутнє. 

«Сезон-2021 не можна назвати простим, проте в 

цьому році СВК «Ягідки» здобула декілька 

досить вагомих досягнень, якими ми дуже 

пишаємось, - кажуть в господарстві. – Зокрема, наш бренд BigBlue увійшов до ТОП-

15  найвідоміших та найуспішніших органічних брендів, що завоювали визнання та повагу 

покупців. Цей рейтинг підготували BrandStory спільно з «Органік Стандарт». В цьому 

рейтингу ми посіли 13 сходинку, що дуже почесно, якщо порівнювати розміри бізнесів з 

іншими компаніями в ТОПі».  

Читати далі>>  

 

 

НОВИНИ РИНКУ  

    
 

 

  Iнформаційна довідка про стан ринку лохини від 
Асоціації «Ягідництво України» 

 
Лохина є культурою, яка демонструю 

стійку тенденцію зростання на світовому 

ринку як за виробництвом, так і за 

попитом.  

 

Все більше споживачів з різних країн світу 

відкривають для себе цю ягоду. За останні 3 

роки глобальне виробництво лохини  

збільшилося на 37%, тоді як споживання 

зростає швидше. 

 

 

  
Читати далі>> 

 

 

 

 

https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/pidsumki-roku-vid-gk-novitni-tekhnologiji
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/bigblue-uvijshov-do-top-15-najvpiznavanishikh-organichnikh-brendiv-ukrajini
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/bigblue-uvijshov-do-top-15-najvpiznavanishikh-organichnikh-brendiv-ukrajini
https://brandstory.com.ua/
https://organicstandard.ua/
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/e-chim-pishatis-ta-kudi-rukhatis-dali-v-svk-yagidki-vidvodyat-pidsumki-roku-shcho-minae
https://uaberries.com/categories/ayau/informatsijna-dovidka-pro-stan-rinku-lokhini-vid-asotsiatsiji-yagidnitstvo-ukrajini
https://uaberries.com/categories/ayau/informatsijna-dovidka-pro-stan-rinku-lokhini-vid-asotsiatsiji-yagidnitstvo-ukrajini
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АНОНСИ ПОДІЙ АЯУ  

 

 
11.03.2022 Berry Drive (Київ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сьома міжнародна конференція з чорної смородини 
2022 

 

Майже два роки ми чекали на цю 

можливість! І ось нарешті Асоціація 

«Ягідництво України» та Міжнародна 

асоціація чорної смородини (IBA) раді 

повідомити про рестарт реєстрації для 

участі у Сьомій міжнародній конференції з 

чорної смородини! Подія відбудеться 1-3 

червня 2022 р у м. Львів.  

 

За роки проведення цей захід вже відбувся у таких країнах, як Нова Зеландія, Франція, 

Шотландія, Польща та Великобританія. В  поточному році честь приймати в себе провідних 

гравців світового ринку смородини випала Україні, а саме – чарівному місту Львів, який 

веде свою історію з середини 13 століття. Історичний центр Львова внесено до спадщини 

ЮНЕСКО. Але найголовніше, саме Західна Україна є  ягідним центром країни!     

 

Читати далі>>  

 

 

 

  

 

 

 

 

https://uaberries.com/events/soma-mizhnarodna-konferentsiyu-z-chornoji-smorodin
https://uaberries.com/events/soma-mizhnarodna-konferentsiyu-z-chornoji-smorodin
https://uaberries.com/events/soma-mizhnarodna-konferentsiyu-z-chornoji-smorodin
https://uaberries.com/events/soma-mizhnarodna-konferentsiyu-z-chornoji-smorodin
https://uaberries.com/events/soma-mizhnarodna-konferentsiyu-z-chornoji-smorodin
https://uaberries.com/events/soma-mizhnarodna-konferentsiyu-z-chornoji-smorodin
https://uaberries.com/events/soma-mizhnarodna-konferentsiyu-z-chornoji-smorodin
https://uaberries.com/events/soma-mizhnarodna-konferentsiyu-z-chornoji-smorodin
https://uaberries.com/events/soma-mizhnarodna-konferentsiyu-z-chornoji-smorodin
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 14.11.2022 -15.11.2022 S-Fruit Transformation Forum 
(Київ) 

  

 

 
 

 

 

 
 

 

Слідкувати за новинами на сайті 
 

 

 

ДОРОБКА, ПЕРЕРОБКА, ТРАНСПОРТУВАННЯ 

 

 
Сортувальні машини нового покоління DRYCE 

 

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>> 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://uaberries.com/events
https://uaberries.com/novyny/tekhnolohii/sortuvalni-mashini-novogo-pokolinnya-dryce
https://uaberries.com/novyny/tekhnolohii/sortuvalni-mashini-novogo-pokolinnya-dryce
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Сублімовані продукти: зберігаємо смак і користь. Як 
правильно обрати обладнання для сублімації ягід і 

фруктів 

Найкращим методом зберігання фруктів та 

овочів протягом останніх десятиліть 

вважається заморожування, яке дає змогу 

майже повністю зберегти харчову цінність 

продуктів. Утім, недоліком є необхідність 

збереження холодового ланцюга, що дещо 

обмежує використання і розповсюдження 

заморожених продуктів.  

Однак постачальники сучасного обладнання для переробки дають змогу виробникам ягід, 

фруктів та овочів йти в ногу з часом. Заморожено-висушена, тобто сублімована продукція не 

втрачає корисних властивостей і при цьому не потребує дотримання спеціального 

температурного режиму під час зберігання та транспортування. До того ж таку продукцію 

можна зберігати дуже довго.  

 

Читати далі>> 
 

Сортування свіжих ягід Elifab Solutions – це 
технологія одночасного сортування черешні та 

лохини 
 

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. 

Машини обладнані високочутливою оптичною системою (кольорові та інфрачервоні 

камери) та відповідним програмним забезпеченням - технологією TrueSort™, розробленим 

компанією Ellips, і на даний час – це машини з найделікатнішим ставленням до ягоди (лінія 

сортування лохини зберігає наліт на ягоді). 

 
Читати далі>> 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/sublimovani-produkti-zberigaemo-smak-i-korist-yak-pravilno-obrati-obladnannya-dlya-sublimatsiji-yagid-i-fruktiv
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/sublimovani-produkti-zberigaemo-smak-i-korist-yak-pravilno-obrati-obladnannya-dlya-sublimatsiji-yagid-i-fruktiv
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/sortuvannya-svizhikh-yagid-elifab-solutions-tse-tekhnologiya-odnochasnogo-sortuvannya-chereshni-ta-lokhini
https://uaberries.com/novyny/novyny-asotsiatsii/sortuvannya-svizhikh-yagid-elifab-solutions-tse-tekhnologiya-odnochasnogo-sortuvannya-chereshni-ta-lokhini
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ДОДАТКОВІ СЕРВІСИ ТА ПОСЛУГИ 

    

 

Haygrove пропонує функціональні рішення систем 
вирощування на наступний рік 

 
До асортименту систем вирощування 

Haygrove входять: тунельні теплиці, 

покриття для тунельних теплиць та 

системи вирощування в субстраті які 

інтегруються з тунельними теплицями. 

 

 Тунельні теплиці власного виробництва 

забезпечуються прибуткові та 

функціональні рішення для 

сільгоспвиробників. Тунельні конструкції 

дозволяють підвищити врожайність та покращити якість та подовжити сезон збору. 

Поліетиленові покриття Haygrove  для теплиць мають різні ступені прозорості та якості 

розсіювання світла.   

 

Haygrove виготовляє та поставляє  поліетиленові тунельні теплиці, жолоби під субстрати та 

супутні системи вирощування для лідируючих сільгоспвиробників світу.    

  
Читати далі>> 

 
 
Як BEPS знищив офшори та перетворив банки з 
друзів на ворогів. Коментарі та поради від фахівців 
Avidbiz 
 

Світ перевернувся, усі напрацьовані роками 

схеми зруйновано, банки перетворилися з 

друзів на злих ворогів. Що відбувається та 

навіщо це все? Як жити та займатися бізнесом 

далі, як оптимізуватися? Як зберегти нажите 

непосильною працею?  

 

Ці запитання вже вжилися в нас за останні 

кілька років, це вже невроз. І кожен новий рік приносить нові «радості» у вигляді ухвалених 

законів. Чому так відбувається, читайте далі у статті Ольги Соловйової, керуючого партнера 

юридичної компанії «Avidbiz», адвоката, керівника практики міжнародного податкового 

права, LL.M 

 
Читати далі>>  
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Бажаєте бути лідерами — реєструйте власні сорти 
рослин,  

ТМ, винаходи! 
  

Звертайтесь до патентно-правової фірми 

«ПАХАРЕНКО І ПАРТНЕРИ» та створюйте 

успішну історію свого бренду, історію вашої 

успішності! 

 

 

Повний спектр послуг у сфері інтелектуальної 

власності: 

 

 «due diligence» інтелектуальної власності, оцінка ризиків при реєстрації, придбанні й 

подальшому використанні об’єктів інтелектуальної власності; 

 

 супровід реєстрації, в тому числі, торговельних марок, сортів рослин, винаходів, 

корисних моделей, промислових зразків, географічних зазначень, доменних імен; 

 

 розробка і реєстрація договорів про передання прав на об’єкти інтелектуальної 

власності в Україні, ліцензійних договорів, франчайзингових та дистрибуційних 

договорів, договорів про конфіденційність 

 
Читати далі>> 

 

 

 

НОВИНИ СВІТОВОГО РИНКУ 

    

 

Робот досяг "першого у світі" успіху у вирощуванні 
ягід 

 

Роботу Thorvald компанії Saga Robotics 

приписують досягнення повного контролю 

над борошнистою росою на двох ягідних 

фермах Кента у 2021 році. 

 

Thorvald, автономна роботизована платформа, 

в даний час зосереджена на боротьбі з 

борошнистою росою через обробку 

ультрафіолетом, вперше у світі досягла повного контролю над патогеном протягом 

британського вегетаційного сезону на обох фермах, де вона працювала, обробляючи столові 

культури. З березня по жовтень 2021 року робот проводив обробку ультрафіолетом для 

захисту рослин полуниці на площі приблизно 10,6 га на фермі Clock House Farm та 2 га на 

фермі Hugh Lowe Farm, обидві в Кенті. 
  

Читати далі>> 

https://uaberries.com/novyny/zakonodavstvo/bazhaete-buti-liderami-reestrujte-vlasni-sorti-roslin-tm-vinakhodi
https://uaberries.com/novyny/zakonodavstvo/bazhaete-buti-liderami-reestrujte-vlasni-sorti-roslin-tm-vinakhodi
https://uaberries.com/categories/ayau/robot-dosyag-pershogo-u-sviti-uspikhu-u-viroshchuvanni-yagid
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