
                            

 

Українські садівники представлять свою продукцію на найбільшій галузевій 

виставці Азіатсько-Тихоокеанського регіону 

22 серпня 2017 року, Київ, Україна. Асоціація «УКРСАДПРОМ», продовжуючи роботу 

з популяризації та просування плодово-ягідної продукції українського виробництва на 

світовому ринку, виступила організатором створення стенду України на найбільшій 

галузевій виставці Азіатсько-Тихоокеанського регіону – Asia Fruit Logistica 2017. 

Участь у виставці беруть 27 компаній з основних регіонів виробництва плодово-ягідної 

продукції в Україні. На стенді буде представлено майже 40 сортів яблук, черешні, суниці, 

малини, смородини та лохини, а також сушені та заморожені ягоди українського 

виробництва. 

Організаційними партнерами стенду України на Міжнародній виставці Asia Fruit Logistica 

2017 виступили Western NIS Enterprise Fund та Проект «Підтримка аграрного та сільського 

розвитку» Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), 

«Три роки тому українські садівники втратили основний ринок збуту своєї продукції. Це 

суттєво послабило позиції галузі, проте вже сьогодні ми бачимо готовність українських 

компаній до впровадження потрібних для освоєння нових ринків збуту сучасних 

технологій виробництва плодово-ягідної продукції. Відкривати нові ринки – непроста 

справа, адже ми маємо не лише ознайомити потенційних споживачів зі смаковими 

перевагами нашої продукції, які суттєво виокремлюють українські фрукти і ягоди від 

того, що пропонують світові виробники, а й запевнити у високій якості нашої продукції і 

спроможності українських виробників якісно виконувати контрактні зобов'язання. До 

речі, високі органолептичні показники української плодово-ягідної продукції вже 

неодноразово вражали покупців з інших країн, в тому числі й з Азіатсько-Тихоокеанського 

регіону, що є одним із найбільших споживчих ринків світу, і в першу чергу, це стосується 

продовольства. Тому ми висловлюємо щиру подяку нашим організаційним партнерам - 

Western NIS Enterprise Fund та Проекту USAID «Підтримка аграрного та сільського 

розвитку», - завдяки яким українські садівники отримали реальну можливість вийти на 

цей стратегічно важливий для галузі ринок», - зауважив голова Асоціації 

«УКРСАДПРОМ» Дмитро Крошка. 

WNISEF співпрацює з галузевими асоціаціями та торгово-промисловими палатами для 

того, щоб розширити участь українських малих і середніх підприємств у міжнародній 

торгівлі, дати поштовх і допомогти структурам, проектам та ініціативам, які надають 

допомогу багатьом експортерам, розвинутися, стати успішними і самодостатніми, і 

навчитися краще допомагати експортерам. Малі та середні підприємства переважно 

працювали на внутрішньому ринку або постачали продукцію на традиційні експортні 

ринки близького зарубіжжя. І хоча такі підприємства сьогодні все більше прагнуть 

розширити свій бізнес за рахунок експорту на нові ринки, для багатьох із них це 

залишається складним завданням. 



«Ми раді підтримати участь України у виставці Asia Fruit Logistica 2017. Українські 

виробники якісної плодово-ягідної продукції на цій виставці зможуть встановити нові 

ділові контакти, отримати нові експортні замовлення, розширити виробництво, і 

створити нові робочі місця в Україні. Стенд України на виставці Asia Fruit Logistica 2017 

є хорошим прикладом того, як малі та середні підприємства можуть об’єднуватися для 

більш ефективного вирішення завдань з пошуку ділових партнерів за кордоном та виходу 

на нові ринки», зазначила Ярослава Джонсон, Президент та Головний виконавчий 

директор Western NIS Enterprise Fund. 

«Український агросектор - один із найперспективніших на мапі світу. Українcька 

агропродукція затребувана на зовнішніх ринках (Україна продає агропродукцію до більш 

ніж 190 країн світу), проте малі та середні підприємства все ще потребують допомоги у 

виході на великі міжнародні ринки. Фермерам та агропідприємствам слід керуватися 

ринковою, а не виробничою логікою. Саме маркетинг агропродукції і є визначальним для 

успіху агропідприємств, і ми вважаємо, що аграріям необхідні кращі світові практики 

виробництва та маркетингу. Наш проект допоміг учасникам галузевої виставки Asia 

Fruit Logistica 2017 підготуватися та представити свою продукцію на цій виставці на 

достойному конкурентному рівні», - зауважила Ксенія Сидоркіна, заступник директора 

Проекту USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» 

 

Довідка 

Міжнародна виставка Asia Fruit Logistica 2017 відбудеться 6-8 вересня в Гонконзі. Asia 

Fruit Logistica є єдиною щорічною міжнародною торговельною виставкою в Азії в секторі 

фруктів та овочів, що сфокусована на виробництві свіжої продукції, а також на 

продуктах з неї. Виставка об’єднує ключових гравців бізнесу з усього світу, що робить 

цей захід корисним як для відвідувачів, так і для учасників. Захід також надає 

можливість тримати руку на пульсі останніх тенденцій на мінливому ринку свіжих 

продуктів, встановлювати нові ділові контакти та розвивати бізнес. 

Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) – перший в Україні та Молдові регіональний фонд 

прямих інвестицій з капіталом 150 млн доларів США, заснований за фінансування уряду 

США через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Фонд має понад 20 років 

досвіду успішного інвестування у підприємства малого та середнього бізнесу. Загалом, 

фонд інвестував 168 млн. доларів США у 118 компаній із приблизно 25 000 працівників та 

зробив можливим залучення 1,5 млрд доларів в компанії України та Молдови. 

З 2015 року Фонд реалізовує програму технічної допомоги в Україні та Молдові на 

загальну суму $35 млн, основними елементами якої є сприяння експорту, місцевий 

економічний розвиток, соціальне інвестування та економічне лідерство. WNISEF 

фінансує інноваційні, високоефективні програми, що спрямовані на здійснення реформ та 

змінюють життя звичайних людей в Україні та Молдові. www.wnisef.org. 

Проект «Підтримка аграрного і сільського розвитку» – це проект USAID, що 

реалізується компанією Кімонікс і ставить за мету сприяння всеохоплюючому і 

стійкому економічному зростанню шляхом розвитку аграрного сектора і створення 

більш привабливих умов проживання в сільській місцевості України. Проект триватиме 

до липня 2020 року. Докладніша інформація про проект: 

https://www.facebook.com/usaid.ards . 
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Американський народ, через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), 

надає економічну та гуманітарну допомогу по всьому світу понад 50 років. В Україні 

допомога USAID надається у таких сферах як: економічний розвиток, демократія та 

управління, охорона здоров’я і соціальний сектор. В Україні Агентство США з 

міжнародного розвитку надає технічну та гуманітарну допомогу починаючи з 1992 

року. За додатковою інформацією про програми USAID в Україні звертайтеся до 

Відділу USAID із зв’язків із громадськістю за телефоном +38 (044) 521-5741 або на 

сторінку у соціальній мережі Фейсбук: www.facebook.com/USAIDUkraine.  
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