
 

 

 
 

 

 

РІЧНИЙ ГАЛУЗЕВИЙ ЗВІТ  

«САДІВНИЦТВО ТА ЯГІДНИЦТВО  

В УКРАЇНІ – 2017» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

КИЇВ 

 

Лютий 2018 р. 
1 

 



 

ЗМІСТ 
 
 
 
 

Загальна характеристика галузі у 2017 році…………………………………3 
 
 
Виробництво плодів, ягід та горіхів…………………………………………...4 
 
 
Переробка плодово-ягідної продукції………………………………………10 
 
 
Цінова ситуація та збут………………………………………………………11 
 
 
Технічне і технологічне оснащення галузі………………………………….12 
 
 
Зовнішня торгівля плодами і ягодами………………………………………13 
 
 
Висновки і прогнози……………………………………………………………15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
 



Загальна характеристика галузі у 2017 році 

Минулий рік для вітчизняної галузі садівництва знову виявився 

неоднозначним з багатьма подіями позитивного та негативного характеру. 

Перш за все, у виробництві значних структурних змін не відбулося, а 

загальна урожайність плодів та ягід в усіх категоріях господарств залишилась 

низькою. За нашими оцінками, у порівнянні з 2016 роком,  загальний збір 

плодів та ягід в Україні помітно скоротився, однак втрати в розрізі культур 

були неоднаковими. Навесні 2017 року вітчизняні садівники двічі зіткнулися 

з негативним впливом погодних умов – похолоданням і снігопадами у квітні 

та заморозками у травні. Якщо вплив раптових квітневих снігопадів був не 

надто відчутним і зачепив декілька областей, то травневі заморозки 

виявилися набагато згубнішими, адже від них постраждали всі регіони 

України та абсолютно всі види плодово-ягідних культур. Окремі 

господарства та регіони зазнали колосальних збитків, втративши весь або 

майже весь урожай. 

Як і раніше, левова частка виробництва і переробки забезпечувалась за 

рахунок яблук, по яких зафіксоване значне зниження врожаю внаслідок 

несприятливих погодних умов. Крім того, втрати урожаю спричинили 

обмеження пропозиції фруктів на внутрішньому ринку, що викликало 

логічне зростання цін у виробників та роздрібних мережах.  

По всіх групах плодово-ягідної продукції відзначався високий ступінь 

товарності, тобто хороша реалізація відразу або протягом незначного 

проміжку часу після збирання. Згідно з  попередньо запланованим  

оновленням садів, промислові підприємства минулого року проводили 

закладку молодих насаджень, переважно волоських горіхів, яблунь, груш, 

вишень, персиків, а також ягідників з лохиною, суницею, малиною 

смородиною, жимолостю і ожиною. Крім того, здійснювались посадки 

фундука.   

Незважаючи на зменшення врожаю, наші виробники зуміли наростити 

обсяги зовнішніх поставок, на третину збільшивши вартість експорту 
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плодово-ягідної продукції. У 2017 році помітно зросли обсяги експорту 

зерняткових та кісточкових культур, а основним ринком збуту для 

українських підприємств стали країни Європейського Союзу. 

Позитивні зрушення відбулись у державній підтримці галузі, яку було 

нарешті відновлено. Спочатку на її потреби з бюджету було виділено 75 млн 

грн, а в кінці року уряд прийняв рішення про додаткове фінансування у 

розмірі 224,3 млн грн, що дозволило розрахуватися з існуючою 

кредиторською заборгованістю по програмі держпідтримки садівництва.   

     

Виробництво плодів, ягід та горіхів 

 2017-й рік, як очікувалося, мав стати ще більш урожайним, ніж 

попередній 2016-й. Однак вже згадані погодні умови спричинили загальне 

падіння обсягів виробництва плодово-ягідних культур більш ніж на чверть – 

з понад 2,1 млн тонн до 1,6 млн тонн. Найсуттєвіше, за даними Асоціації 

«Укрсадпром», скоротився урожай яблук – майже на 500 тис. тонн. Дещо 

стійкішим до морозів виявився сорт Голден Делішес, найбільш поширений у 

вітчизняних підприємств, а інші сорти (Айдаред, Джонаголд) були 

пошкоджені сильніше. По всіх інших групах плодово-ягідних культур теж 

зафіксоване зниження валового збору, однак у помітно менших обсягах. Як і 

раніше, основне виробництво фруктів, ягід та горіхів здійснюється 

господарствами населення, однак галузеві підприємства відіграють все 

більшу роль у постачанні продукції на внутрішній ринок та повністю 

забезпечують експортну діяльність. Зараз їх налічується трохи більше 1000, 

причому спостерігається тенденція до поступового скорочення їх кількості. У 

2017 році вони забезпечили близько чверті всього виробництва плодів і ягід в 

Україні. Переважна більшість виробників фруктів – це невеликі 

підприємства, що обробляють максимум 600 га землі, причому половина з 

них господарюють на площі, яка не перевищує 100 га. 
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  Загальне виробництво плодів і ягід в Україні, тис. тонн 
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Джерело: Асоціація «Укрсадпром», Державна служба статистики України 
 

У товарній структурі виробництва плодів і ягід збереглася сильна 

орієнтація на зерняткові культури (в першу чергу, яблука), які формують 

більше половини валового урожаю. Майже 30 % виробництва припадає на 

кісточкові культури (в більшій мірі, сливу і вишню), решту обсягів 

забезпечують ягоди (переважно суниця, малина і смородина) та горіхи. 

 

Товарна структура виробництва плодів та ягід, тис. тонн 
Продукція 2016 2017 2017 до 2016, % 

Плоди, ягоди, горіхи, разом 2169 1593 73,4 
Зерняткові, всього 1413 913 64,6 
в т.ч. яблука 1230 745 60,6 
груші 176 163 92,6 
айва 7 5 71,4 
Кісточкові, всього 510 463 90,8 
в т.ч. сливи 178 169 94,9 
алича 12 11 91,7 
вишня 157 142 90,4 
черешня 63 52 82,5 
абрикос 81 71 87,7 
персик 18 18 100,0 
Волоські горіхи 108 97 89,8 
Ягоди, всього 138 120 87,0 
в т.ч. полуниця та суниця 69 61 88,4 
малина й ожина 35 29 82,9 
смородина 25 22 88,0 
аґрус 7 6 85,7 
лохина 2 2 100,0 
Джерело: Асоціація «Укрсадпром», Державна служба статистики України 
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 Сортову різноманітність вирощуваних в Україні яблук досить важко 

точно оцінити, але, за наявною інформацією, домінуючими сортами є Голден 

Делішес, Джонаголд, Гала, Айдаред і Чемпіон, а також сукупність інших 

сортів, де основну частку займають ті, що відносяться до періоду радянської 

селекції. У виробництві яблук останніми роками прослідковуються наступні 

тенденції: загальне зменшення площ за рахунок інтенсифікації процесу 

вирощування, поступове зростання кількості та частки сортів світової 

селекції, збільшення площ молодих насаджень.  

 

Виробництво яблук в Україні в розрізі сортів у 2017 році, тис. тонн 
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Джерело: Асоціація «Укрсадпром» 
 
 Що стосується реєстру сортів рослин, придатних для поширення в 

Україні, в ньому відбулися помітні зміни. У 2017 році багато сортів було 

вилучено з нього, тоді як внесено значно менше. Так, виключено 16 сортів 

яблук, а внесено тільки 2. Кількість сортів черешні зменшилась на 33 

найменування. Загалом по плодових, ягідних та горіхоплідних культурах 

було вилучено з реєстру 127 сортів (переважно зерняткових і кісточкових 

культур), в той час як додалось лише 32. Основною причиною цього 

виявилось те, що через відомі події перестали підтримувати свої сорти 

кримські організації (Нікітський Ботанічний сад, ЗАТ «Кримська фруктова 
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компанія»), а також Інститут зрошуваного садівництва і Мелітопольська 

дослідна станція садівництва. Тобто, за минулий рік в Україні стало майже на 

100 менше офіційно дозволених сортів плодово-ягідних культур.  

Загальні площі під плодовими та ягідними культурами у плодоносному 

віці, за нашими оцінками, сягають близько 200 тис. га. В цілому, якщо 

дивитись на динаміку по роках, фіксується їх стабільне скорочення. 

Більшість площ багаторічних насаджень знаходиться під зернятковими 

культурами, які у минулому році займали площу у 105 тис. га. Кісточкові 

культури приносили урожай на 61 тис. га, ягоди вирощувались на 22 тис. га, 

а горіхи –  на 14 тис. га.  

 

Структура площ плодово-ягідних насаджень 
у плодоносному віці за 2017 рік 
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Джерело: Державна служба статистики України, Асоціація «Укрсадпром» 

 
 Середня урожайність плодів і ягід в Україні в усіх категоріях 

господарств становить трохи більше 100 ц/га. Помітно вищою вона є в 

сільськогосподарських підприємствах. Якщо не враховувати насадження, які 

ще не вступили у цикл повного плодоношення і, відповідно, дають малі 

врожаї, зерняткових культур збирають по 200 ц/га, а в окремих 

підприємствах їх урожайність становить 300-400 ц/га, кісточкових плодів 
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вирощують понад 100 ц/га, хоча буває і вдвічі більша урожайність, ягідних 

виходить приблизно 80 ц/га, а молодих горіхів – 50 ц/га. 

 У регіональній структурі виробництва плодів і ягід лідируючі позиції  

продовжують утримувати Вінницька, Хмельницька, Чернівецька, 

Дніпропетровська, Закарпатська, Львівська і Полтавська області. За 

результатами 2017 року, незважаючи на зменшення валових зборів у всіх 

перерахованих регіонах,  разом вони виробили 54 % від загального урожаю 

фруктів, ягід та горіхів в Україні.  

 
Основні регіони-виробники плодів і ягід в Україні у 2017 році, тис. тонн 
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Джерело: Асоціація «Укрсадпром» 

 
Звертає на себе увагу той факт, що за минулий рік зменшилась 

кількість внесених у відповідний реєстр розсадників плодово-ягідних 

культур. Їх налічувалось 50, хоча у 2016 році було понад 90. Як вже склалось 

історично, наша садівнича галузь характеризується нестабільністю, коли з 

року в рік дуже відрізняються обсяги виробництва, площі закладки молодих 

садів і, як наслідок, потреби в садивному матеріалі. Тому і розсадники 

періодично або з’являються, або зникають. В Україні досить непогано 

розвинуте розсадництво ягідних культур (суниці, смородини, малини, 

лохини), однак зовсім інша ситуація склалася з саджанцями зерняткових, 
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кісточкових та горіхоплідних культур, де вітчизняні виробники 

використовують переважно зарубіжний садивний матеріал. Для покращення 

існуючої ситуації в цій сфері необхідне об’єднання або тісніша співпраця 

виробників плодів і ягід з виробниками саджанців, тоді ринок стане краще 

прогнозованим і стабільним, а розсадники нарешті почнуть працювати «під 

замовлення». Варто змінити систему внесення сортів до Державного реєстру, 

зокрема лібералізувати цей процес стосовно «сортів суспільного надбання». 

Крім того, критично важливо налагодити добровільну сертифікацію 

розсадників та створити незалежну систему сертифікації садивного 

матеріалу.      

Органічне вирощування плодів, ягід та горіхів набуває в Україні все 

більшої популярності. Хоча внутрішній попит на таку продукцію є низьким, 

практично всі існуючі вироблені обсяги відправляються на експорт. Наявна 

статистика враховує лише площі таких насаджень. Дані  глобального видання 

«The World of Organic Agriculture» та Інституту дослідження органічного 

сільського господарства FiBL (Швейцарія) за 2015-2016 роки свідчать, що із 

загальної площі (близько 400 тис. га) під органічними 

сільськогосподарськими культурами в нашій країні багаторічні насадження 

займають 5000 га. Під зернятковими та кісточковими плодами знаходиться 

2500 га, ягодами – 630 га, полуницею – 170 га, волоським горіхом – 290 га, 

фундуком – 40 га, іншими горіхами – 50 га. 

 Очевидно, що Україна лише на початку становлення сучасного 

органічного садівництва, тому має величезний потенціал у цій сфері, тому що 

національний та світовий ринки такої продукції далекі від свого насичення. 
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Переробка плодово-ягідної продукції 

 В цілому, 2017-й рік пройшов без серйозних потрясінь для вітчизняних 

переробників. Стабільною була їх кількість, що залишилась на рівні 110 

підприємств. Асортимент виробленої ними продукції також не зазнав 

суттєвих змін. За інформацією Асоціації «Укрсадпром», з врахуванням втрат 

урожаю, обсяг спрямованих на потреби переробної галузі плодів та ягід 

становив близько 400 тис. тонн, зменшившись на третину у порівнянні зі 

звичайним показником за останні роки.  

 При цьому, згідно офіційних статистичних даних, по ферментованих 

напоях, до складу яких входить сидр, було зафіксоване зростання 

виробництва. Це пояснюється тим, що декілька останніх років ринок цього 

продукту демонструє стабільний ріст, не досягнувши досі свого насичення. 

Дещо зросло і виробництво яблучного соку у порівнянні з 2016 роком, однак 

воно ще далеке від показників 2012-2014 рр. Дається взнаки падіння 

купівельної спроможності населення та, як наслідок, економія на споживанні 

усіх видів соків. Натомість, приблизно на 20 % знизилось виробництво 

джемів, варення та повидла. 

 

Виробництво окремих груп переробленої продукції в Україні 
Продукція 2016 2017 

Яблучний сік, тис. т 79,0 84,9 
Джеми, варення, мармелад, 
пюре, повидло, тис. т 49,6 40,9 

Напої ферментовані (в т.ч. 
сидри), тис. дал. 2619 2787 

Джерело: Асоціація «Укрсадпром», Державна служба статистики України 

  

Що стосується регіональної структури переробки плодів та ягід, то у 

виробництві яблучного соку домінують Вінницька, Чернівецька та Одеська 

області, які забезпечують понад половину його виробництва, а виробництво 

джемів та варення сконцентроване у Вінницькій області (більше 50 %), а 

також у Харківській, Дніпропетровській, Київській та Рівненській областях. 
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Цінова ситуація та збут 

Недобір урожаю нашими садівниками відповідним чином змінив 

цінову ситуацію на ринку, що характеризувалась подорожчанням практично 

всіх видів плодово-ягідної продукції. При цьому спостерігалось помітне 

коливання цін на деякі види фруктів, що пояснюється відмінностями у їх 

якісних характеристиках (наприклад, десертна, органічна продукція або на 

переробку), та періодом продажу (на початку сезону чи в момент 

максимальної пропозиції). Найдешевшими залишились зерняткові культури, 

а найдорожчими – ягоди. 

Зокрема, галузеві підприємства реалізовували груші по 18-20 грн/кг 

(діапазон цін варіювався від 6 до 28 грн/кг), черешню – по 24 грн/кг, середня 

ціна на сливу становила 12 грн/кг, персики та абрикоси збувались по            

11 грн/кг, лохина – 209 грн/кг, смородина – 26 грн/кг,  малина – 40 грн/кг, 

полуниця – 39 грн/кг, один саджанець зерняткових та кісточкових культур 

коштував 25 грн, а от вартість саджанця волоського горіха становила 345 грн. 

Фактично, на рівні 2016 року залишились ціни на абрикоси та персики. Це 

пояснюється зростанням їх імпорту в Україну, адже в Європі урожай цих 

культур був дуже гарним, тому й ціни на них були невисокими.   

 Найбільш цікавою була цінова ситуація з яблуками. Якщо в першій 

половині 2017 року виробники ще збували їх по 6-7 грн/кг, то ціни на яблука 

нового врожаю після серйозних втрат внаслідок негоди помітно 

підвищились. Зокрема, яблука для переробки реалізовувались за ціною         

5-6 грн/кг, а для споживання у свіжому вигляді – в середньому 10 грн/кг, 

однак деякий час ціна доходила навіть до 13-15 грн/кг. 

 Не дивлячись на нестачу пропозиції фруктів і ягід на внутрішньому 

ринку і відповідне зростання цін, галузеві підприємства мали добру і 

своєчасну  реалізацію продукції, яка користувалась високим попитом. 

Основним способом збуту плодово-ягідної продукції став прямий продаж 

населенню. Лише яблука збувались за всіма каналами реалізації, однак в 
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більшій мірі – населенню, кісточкові плоди, ягоди і саджанці багаторічних 

культур майже повністю купувались населенням.  

   

Технічне і технологічне оснащення галузі 
 Ситуація з технічним та технологічним оснащенням садівництва 

залишається складною. Оскільки левову частку виробництва здійснюють 

господарства населення, які не мають стимулів і коштів для модернізації 

виробництва, загальна забезпеченість галузі системами зрошення, 

фруктосховищами та обладнанням для сортування і пакування плодово-

ягідної продукції характеризується застарілістю та недостатністю. 

Надзвичайно слабким є рівень розвитку післязбиральної доробки та 

передпродажної підготовки плодів і ягід. Інша ситуація спостерігається у 

спеціалізованих підприємствах, які мають кращі можливості для 

технологічного розвитку. 

Згідно з інформацією, яка надійшла до Асоціації від галузевих 

виробників, їх загальна забезпеченість технічними засобами (тракторами, 

автомобілями, оприскувачами тощо) складає 80 %, а повністю забезпечені 

технікою тільки чверть підприємств. Фруктосховища використовує більше 

половини господарств, а холодильні камери з регульованим газовим 

середовищем (РГС) – кожне третє. Сортувальні та пакувальні лінії 

використовуються третиною виробників продукції садівництва. Краща 

ситуація склалась зі зрошенням. Наші підприємства, більшість з яких були 

створені відносно недавно, намагаються максимально інтенсифікувати 

процес виробництва. В загальному підсумку майже 60 % використовуваних 

ними площ охоплені системами зрошення. Найбільш поширене зрошення 

при вирощуванні яблук, груш, персиків та ягідних культур. Зараз 

підприємства отримують близько 40 % врожаю зі зрошуваних земель.  
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Зовнішня торгівля плодами і ягодами 

За результатами 2017 року, експорт Україною плодово-ягідної 

продукції перевищив 195 млн дол. США, збільшившись майже на третину у 

порівнянні з 2016 роком. Вже традиційно провідними експортними товарами 

стали волоські горіхи (101 млн дол.) та плоди у замороженому, вареному 

вигляді (61 млн дол.). Чималі доходи вітчизняні підприємці отримали від 

поставок різних ягід (11 млн дол.), кісточкових плодів (10 млн дол.), яблук і 

груш (7 млн дол.). По всіх перерахованих групах товарів зафіксоване 

зростання вартості закордонних поставок. Характерною особливістю 

вітчизняного експорту стала його виражена орієнтація на ринки країн 

Європейського Союзу (Польщі, Франції, Нідерландів, Греції, Австрії, Італії 

та ін.), які формують близько 2/3 доходів для постачальників плодів і ягід.   

 Що стосується імпорту, то він залишився практично незмінним, 

склавши 477 млн дол. США. Однак, якщо не враховувати екзотичні для нас 

цитрусові та банани, які займають найбільші частки в імпорті, загальне 

позитивне сальдо зовнішньої торгівлі плодами і ягодами становило               

31 млн дол. Варто зазначити, що сальдо торгівлі зернятковими і 

кісточковими культурами все ще залишається від’ємним, а торгівля ягодами 

(суницею, малиною, ожиною, смородиною, чорницею) має для України 

позитивний баланс.  

 Відзначимо зміни експорту в натуральному виразі. Так, у порівнянні з 

2016 роком відбулось зниження експорту волоських горіхів (з 40 тис. т до 31 

тис. т), а експорт плодів заморожених, варених і сирих зберігся на рівні              

42 тис. т. Відтак збільшення доходів пояснюється зростанням експортних цін 

на цю продукцію (в першу чергу, на лущені горіхи). Крім того, помітно виріс 

експорт зерняткових (з 14 до 24 тис. т, за рахунок яблук) і кісточкових плодів 

(з 2 до 12 тис. т, в основному, черешень і слив).  
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Експорт Україною основних груп плодово-ягідної продукції, тис. тонн 

    
Джерело: Державна служба статистики України 

 

Українські яблука знову мали розгалужену географічну 

диверсифікацію поставок, користуючись попитом у понад 50 країнах світу 

(переважно в СНД, Євросоюзі, Азії та Африці). У 2017 році дещо зросла їх 

експортна ціна, перевищивши 280 дол/т. Головними споживачами наших 

яблук були Білорусь, Австрія, Угорщина, Вірменія, Грузія, Швеція та Велика 

Британія. 

Крім того, розвивається експорт органічної  продукції садівництва. У 

минулому році, за інформацією видання «The World of Organic Agriculture-

2018»,  вітчизняні виробники експортували органічні плоди і ягоди, зокрема 

заморожену лохину і чорницю,  свіжі яблука, бузину, березовий сік, ядра 

волоського горіха, обліпиху, заморожені ожину, шипшину, суницю, 

журавлину, глід, брусницю та малину, а також  концентрат яблучного соку.  

 Сумарний експорт концентрату яблучного соку зріс до 60 тис. тонн   

(на 8 %), не в останню чергу завдяки зростанню більш ніж на третину 

експортної ціни, яка перевищила 1100 дол/тонну. 

Також здійснювалась зовнішня торгівля саджанцями багаторічних 

культур. Експорт Україною невкорінених живців та підщеп (без врахування 
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винограду) зріс з 30 т у 2016 році до 64 т у 2017 році. При цьому його 

вартість виросла з 40 до 140 тис. дол. Збільшився також експорт дерев та 

кущів з їстівними плодами (без винограду) у вартісному виразі – з 396 до 453 

тис. дол. Це відбулось за рахунок зростання експортної ціни. Поставки на 

зовнішній ринок саджанців овочевих культур, разом з суницею та 

полуницею, збільшились у натуральному і вартісному виразі. Варто 

зазначити, що ціни реалізації за рубежем  усіх перерахованих саджанців 

перевищували 2000 дол/т. У минулому році основні імпортні поставки 

саджанців в Україну припадали на дерева та кущі з їстівними плодами (за 

винятком винограду) – майже 1,5 тис. т на суму 6,2 млн дол. Ми 

закуповували цю продукцію по 4272 дол/т, тоді як імпортна ціна на саджанці 

полуниці і суниці перевищувала 6100 дол/т.  

 
 

Висновки і прогнози 

2017-й рік став продовженням існуючих тенденцій для української 

галузі садівництва. Наявні системні проблеми залишились невирішеними, 

адже загальні обсяги виробництва плодів та ягід, що й раніше були замалими 

для задоволення потреб внутрішнього ринку, помітно зменшились через 

несприятливі погодні умови. В результаті, знову доводиться констатувати, 

що споживання плодів і ягід населенням є не лише недостатнім, а й одним з 

найнижчих серед усіх груп продовольчої продукції. Досить повільно 

покращується ситуація з технічним і технологічним оснащенням 

підприємств, що займаються садівництвом. Незважаючи на суттєве 

перевищення вартісних та кількісних показників імпорту над експортом, 

відзначалась низка позитивних моментів у постачанні за кордон плодово-

ягідної продукції вітчизняного виробництва. Крім зростання експортної 

виручки, зафіксоване збільшення поставок окремих груп свіжих та 

перероблених фруктів. Подальшого розвитку набув експорт органічної 

продукції садівництва, більше 10 видів якої було реалізовано на зарубіжних 
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ринках. Експортні ціни для вітчизняних виробників загалом були вищими, 

відтак економічна ефективність їх зовнішньоекономічної діяльності зросла. 

Ключовою особливістю експорту в 2017 році стало закріплення присутності 

українських виробників на ринках країн ЄС, в яких наша продукція 

користувалась найбільшим попитом, тому варто визнати успішною 

географічну диверсифікацію поставок. 

Нинішній рік має стати досить цікавим і насиченим для промислових 

виробників продукції садівництва. Дуже важливо відновити та наростити 

попередньо здійснювані обсяги виробництва, щоб загалом по Україні урожай 

фруктів, ягід та горіхів перевищив 2 млн тонн. Якщо не буде різких 

негативних погодних умов, як у минулому році, досягти цього показника 

цілком реально. Критично важливим стане відстоювання завойованих 

позицій на європейському ринку, який традиційно характеризується високою 

конкуренцією. Бажано також максимально розширити товарний асортимент в 

напрямі збільшення поставок перероблених продуктів (заморожених, 

сушених фруктів, соків, плодового алкоголю тощо). Також матиме значення 

рівень цін реалізації плодів і ягід сільськогосподарськими підприємствами. 

При збільшенні валового виробництва ціни можуть знизитись у порівнянні з 

цінами на минулорічний урожай, однак потрібно не допустити їх просідання 

до рівня 2016 року, коли виробники працювали на межі збитковості. 

На 2018-й рік за відповідними бюджетними програмами передбачене 

виділення коштів на державну підтримку розвитку хмелярства, закладення 

молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними у розмірі          

300 млн грн. Місцеві органи влади теж долучаються до стимулювання галузі, 

зокрема Львівська облдержадміністрація прийняла рішення про фінансову 

підтримку сільськогосподарським кооперативам на безповоротній основі за 

придбані саджанці малини у суб’єктів розсадництва Львівської області у 

розмірі до 70% їх вартості. На фінансування програми бюджетом області 

передбачено 1 млн грн.  
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В даний час одне з ключових завдань, які стоять перед галуззю – 

забезпечити контроль за поширенням і використанням сортів плодових і 

ягідних культур. Це необхідно для того, щоб вітчизняні підприємства 

користувались якісним садивним сортовим матеріалом, що внесений у 

державний реєстр і, відповідно, його застосування ніяк не обмежується. 

Позитивне вирішення названих питань сприятиме загальній стабілізації 

галузі садівництва, її комплексному розвитку та модернізації і, як наслідок, 

сталому нарощуванню обсягів виробництва плодів і ягід, експортного 

потенціалу та зменшенню імпортозалежності.  
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