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ВСТУП 

Перспективним для українських виробників джемів може стати європейський ринок 

«нішевих» продуктів, що обумовлюється масовістю попиту в Європі на ягоди та продукцію з 

них. Українські фермери мають досвід постачання органічних ягід в ЄС. У джемів є всі шанси 

закріпити успіх. У Європі одна банка органічного джему коштує від шести до восьми євро. За 

умови грамотного позиціонування органічні джеми можуть знайти свого покупця в Європі. 

Складність криється в обсягах постачання: невеликі підприємства не можуть запропонувати 

партії для великих замовників європейського ринку. Виходом може стати створення 

кооперативів виробників джемів. 

У доповіді аналізуються провідні тенденції розвитку світового ринку фруктових джемів. 

Основну увагу приділено зрушень в розміщенні світового виробництва, структурних змін в 

міжнародній торгівлі, впровадження інновацій. Експерти визначають позиції України на 

світовому ринку джемів та оцінює перспективи розвитку українського експорту в умовах 

конкуренції. 

 

1. Загальний аналіз світового малинового джему України 
 

Перспективи диверсифікації ринку продукції, що експортується Україною 

Продукт: 200799 – Джеми, желе, мармелади, пюре або пасти з фруктів, отримані при 

варінні, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів 

 
Частка країн-партнерів в експорті України, 2021, % 
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Зростання експорту 

України до партнера < 

Зростання імпорту 
партнерів з усього світу 

 

Зростання експорту 

України до партнера 

>Зростання імпорту 
партнерів з усього світу 

 

Довідкове 

коло 

 

Розмір кола пропорційній 

частці світового імпорту країн-
партнерів для вибраного 

продукту 

Н/З 
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Світова пропозиція України 

Продукт: 200799 – Джеми, желе, мармелади, пюре або пасти з фруктів, отримані при 

варінні, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів 

 

 
Згідно з офіційними даними, у період 2017-2021 рр. головними ринками збуту виступали 

Білорусія (906 тис. USD), Молдова (511 тис. USD), Ізраїль (202 тис. USD) та США (183 тис. 

USD).  

Частка українського експорту джемів зростає в США, Ізраїлі, Німеччині, Італії, ОАЕ, Естонії, 

Чехії, Канаді, Латвії, Біларусі. Частка українського експорту джемів зменьшується в Казахстані 

та Грузії.  

 

 

2. Досліждення пріоритетних ринків збуту малинового джему замовника 

(Німеччина, Польща, Швеція, Великобританія) 
 

Існуюча та потенційна торгівля між Німеччиною та Україною 

 

Код 

УКТ 

ЗЕД 

Продукція 

Показники 

Імпорт Німеччини з України Експорт України до світу Імпорт Німеччини зі світу 

Обсяг 

в 

2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу в 

період 

2017-

2021, % 

Частка 

імпорту 

Німеччин

и, % 

Обсяг 

в 2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу 

в 

період 

2017-

2021, % 

Частка у 

світовом

у 

експорті, 

% 

Обсяг в 

2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу 

в 

період 

2017-

2021, % 

Частка у 

світовом

у 

імпорті, 

% 

20079

9 

Джеми, желе, 
мармелади, пюре 

або пасти з 

фруктів, отримані 
при варінні, з 

додаванням цукру 
або інших 

підсолоджувачів 

50 34 0 2,691 9 0 236,280 2 9 
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Існуюча та потенційна торгівля між Польщею та Україною 

 

Код 

УКТ 

ЗЕД 

Продукція 

Показники 

Імпорт Польщі з України Експорт України до світу Імпорт Польщі зі світу 

Обсяг 

в 

2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу в 

період 

2017-

2021, % 

Частка 

імпорту 

Польщі, 

% 

Обсяг 

в 2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу 

в 

період 

2017-

2021, % 

Частка у 

світовом

у 

експорті, 

% 

Обсяг в 

2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу 

в 

період 

2017-

2021, % 

Частка у 

світовом

у 

імпорті, 

% 

20079

9 

Джеми, желе, 

мармелади, пюре 

або пасти з 
фруктів, отримані 

при варінні, з 

додаванням цукру 
або інших 

підсолоджувачів 

91   0 2,691 9 0 23,853 11 1 

 

Існуюча та потенційна торгівля між Швецією та Україною 

 

Код 

УКТ 

ЗЕД 

Продукція 

Показники 

Імпорт Швеції з України Експорт України до світу Імпорт Швеції зі світу 

Обсяг 

в 

2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу в 

період 

2017-

2021, % 

Частка 

імпорту 

Швеції, % 

Обсяг 

в 2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу 

в 

період 

2017-

2021, % 

Частка у 

світовом

у 

експорті, 

% 

Обсяг в 

2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу 

в 

період 

2017-

2021, % 

Частка у 

світовом

у 

імпорті, 

% 

20079

9 

Джеми, желе, 
мармелади, пюре 

або пасти з 

фруктів, отримані 

при варінні, з 

додаванням цукру 

або інших 
підсолоджувачів 

3   0 2,691 9 0 37,430 2 1 

 
Існуюча та потенційна торгівля між Великою Британією та Україною 

 

Код 

УКТ 

ЗЕД 

Продукція 

Показники 

Імпорт Великої Британії з 

України Експорт України до світу 

Імпорт Великої Британії зі 

світу 

Обсяг 

в 

2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу в 

період 

2017-

2021, % 

Частка 

імпорту 

Великої 

Британії, 

% 

Обсяг 

в 2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу 

в 

період 

2017-

2021, % 

Частка у 

світовом

у 

експорті, 

% 

Обсяг в 

2021, 

USD 

тис. 

Річний 

приріст 

обсягу 

в 

період 

2017-

2021, % 

Частка у 

світовом

у 

імпорті, 

% 

20079

9 

Джеми, желе, 

мармелади, пюре 
або пасти з 

фруктів, отримані 

при варінні, з 
додаванням цукру 

або інших 

підсолоджувачів 

0   0 2,691 9 0 168,500 7 7 
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Порівняльна таблиця вартісті продукції (USD/тн) 

Продукт: 200799 – Джеми, желе, мармелади, пюре або пасти з фруктів, отримані при 

варінні, з додаванням цукру або інших підсолоджувачів 

 

Країна 
 

2018 р 

 

 

2019 р 

 

 

2020 р 

 

 

2021 р 

  

Німеччина 2,047 2,063 2,190 2,029 

Польща 1,789 2,054 2,251 2,343 

Швеція 2,533 2,596 2,700 2,360 

Великобританія 2,469 2,350 2,442 2,197 

 

Порівняльна таблиця експорту України 

 

 Експорт України 

Код 

УКТ ЗЕД 

Обсяг в 2020,  

тис. USD 

(Німеччина) 

Обсяг в 2020,  

тис. USD 

(Польща) 

Обсяг в 2020,  тис. 

USD 

(Швеція) 

Обсяг в 2020,  тис. USD 

(Великобританія) 

200799 50 91 3 0 

 

Якщо порівнювати експортні поставки України джема в грошовому еквіваленті (тис. USD) в 

2021 р., зацікавленних замовником, лідирувала Польща – 91 тис. USD, але частка українського 

джему в імпорті Польщі складає 0%. 

Якщо розглядати потенціал країн, якими цікавиться замовник, річний приріст обсягу 

експорту джемів в період 2017-2021  рр. найвищий в Німеччині (34%).   
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3. Аналіз експортного потенціалу малинового джему України 

 

 
 

 

 
 

Легенда 
 

Ранг експортного потенціалу 

Попит 

Легкість торгівлі 

  
 

 
 

ЄС та Західна Європа 

Східна Європа та 

Центральна Азія 

Середній Схід 

Східна Азія 

Північна Америка 

Півніна Африка 

АСЕАН 

Легенда 

 
 

 

 

Експортний потенціал 

Фактичний потенціал 
 

Розрив між потенціальним 

та фактичним експортом 

 

ЄС та Західна Європа 

Східна Європа та 

Центральна Азія 

Середній Схід 

Північна Америка 

Східна Азія 

Північна Африка 

 

  0                      100 тис               200 тис              300 тис                400 тис              500 тис 
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4. Тарифні обмеження 
 

З 27 червня 2014 року до товарів, що надходять до країн ЄС, застосовується 

преференційний торговий режим, який передбачає застосування преференційних ставок ввізного 

мита. Преференційний тариф застосовується до товарів, що відповідають вимогам Доповнення І 

Додатку ІІ до Регіональної Конвенції про пан-Євро-Середземноморські преференційні правила 

походження. Для підтвердження походження необхідно подати: Сертифікат форми EUR.1, що 

видається митними органами України.   

 

5. Нетарифні обмеження 

 
Дозвільні процедури в ЄС відрізняються залежно від виду товару, що імпортується. Нижче 

зазначені вимоги, дотримання яких є необхідною умовою для імпорту товарів на ринок ЄС. 

Вимоги зазначені на підставі коду товару відповідно до УКТ ЗЕД. 

Дотримання таких правил є обов'язковим для деяких або всіх видів продукції в межах Групи 

200799: Джеми, желе, мармелади, пюре або пасти з фруктів, отримані при варінні, з додаванням 

цукру або інших підсолоджувачів, при експорті в Європейський Союз. 

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах  

2. Контроль здоров’я генетично модифікованих (ГМ) харчових продуктів і нових харчових 

продуктів 

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів 

4. Маркування харчових продуктів  

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження 

6. (Необов’язкове) Продукти з органічного виробництва 

 

1. Контроль забруднювачів у харчових продуктах 

 

Щоб забезпечити високий рівень захисту споживачів, імпорт харчових продуктів в ЄС 

підлягає вимогам законодавства ЄС, які гарантують, що харчі на ринку – безпечні для 

споживання та не містять забруднювачів у кількостях, які могли б загрожувати здоров’ю людини. 

Забруднювачі можуть потрапляти в харчі (зокрема у фрукти та овочі, м’ясо, рибу, крупи, спеції, 

молочні продукти тощо) на різних етапах виробництва, пакування, транспортування або також 

внаслідок забруднення довкілля. Постанова Ради від 8 лютого 1993 року – Councіl Regulatіon 

(EEC) No 315/93 of 8 February 1993 layіng down Communіty procedures for contamіnants іn food (OJ 

L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) – регулює в ЄС вміст забруднювачів у харчах: 

 їжа, що містить забруднювачі в кількостях, неприйнятних з погляду охорони здоров’я, що, 

зокрема, сягають токсичних рівнів, не повинна потрапляти на ринок ЄС і буде відхилена 

 слід дотримуватися такого низького вмісту забруднювачів, який реально може бути 

досягнутий за використання належних виробничих методів 

 для охорони здоров’я населення можуть бути встановлені максимально припустимі рівні 

деяких забруднювачів. 

 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ 

Максимальний вміст деяких забруднювачів у харчах на ринку ЄС визначений постановою 

Комісії: Commіssіon Regulatіon (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 settіng maxіmum levels for 

certaіn contamіnants іn foodstufs (OJ L-364 20/12/2006) (CELEX 32006R1881). Харчові продукти, 

зазначені в різних розділах Додатка, якщо вони продаються на ринку ЄС, повинні містити не 

більше забруднювачів, ніж визначено в таких розділах:  

Розділ 1 – визначає максимальний вміст нітратів в салаті, шпинаті та дитячому харчуванні.  
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Розділ 2 – визначає максимальний вміст різних мікотоксинів у таких, наприклад, продуктах 

як арахіс, горіхи, сушені фрукти (зокрема, родзинки) і вироби з них, крупи і зернові продукти, 

молоко, молочні суміші, дієтичні продукти, призначені для немовлят, спеції, фруктові соки, кава, 

вино, міцні напої, сидр, яблучні продукти, продукти для немовлят і маленьких дітей на основі 

перероблених зернових культур і дитяче харчування. Розділ 3 – визначає максимальний вміст 

різних важких металів у, наприклад, молоці, м’ясі, рибі, зерні, овочах, фруктах і вині.  

Розділ 4 – визначає максимальний рівень 3-МХПД в гідролізованому рослинному білку та 

соєвому соусі.  

Розділ 5 – визначає максимальний рівень діоксинів і подібних до діоксинів ПХБ в м’ясі, 

рибі, молоці, яйцях, оліях і жирах. Розділ 6 – визначає максимальний рівень ПАВ в оліях і жирах, 

копчених м’ясі та рибі, рибі, ракоподібних, двостулкових молюсках і дитячому харчуванні. 

Для деяких харчових продуктів, імпортованих з третіх країн, встановлено спеціальні заходи 

контролю забруднювачів, зокрема, афлатоксинів, меламіну, мінеральних масел, пентахлорфенолу 

та діоксинів. Харчові продукти, в яких вміст забруднювачів перевищує дозволені законодавством 

ЄС максимальні рівні, не будуть допущені на ринок ЄС. 

 

Законодавство 

 Постанова Ради від 8 лютого 1993 року, яка визначає процедури Спільноти щодо 

забруднювачів у харчах: Council Regulation (EEC) No 315/93 of 8 February 1993 laying down 

Community procedures for contaminants in food (OJ L-37 13/02/1993) (CELEX 31993R0315) 

 Постанова Європейської Комісії від 19 грудня 2006 року про визначення максимального 

вмісту деяких забруднювачів у харчах: Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 

December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (OJ L-364 

20/12/2006) (CELEX 32006R1881) 

 

2. Контроль здоров’я генетично модифікованих (ГМ) харчових продуктів і нових 

харчових продуктів 

 

Якщо ви хочете імпортувати в ЄС генетично модифіковані (ГМ) продукти та / або нові 

продукти харчування, вам доведеться дотримуватися конкретних процедур санкціонування 

відповідно, щоб забезпечити найвищий рівень захисту здоров'я людини. 

 

1. Спеціальні положення про генетично модифіковані (ГМ) продукти харчування 

 

Законодавство ЄС передбачає єдину процедуру видачі дозволів, яка діє на всій території 

ЄС, для розміщення на ринку продуктів харчування, що містять, складаються або отримані з 

генетично модифікованих організмів (ГМО). 

Залежно від того, чи слід використовувати ГМО у харчових продуктах і кормах з 

попереднім вирощуванням в ЄС, заявники, які мають дозвіл, повинні діяти наступним чином: 

Якщо ГМО буде використовуватися в продуктах харчування або кормах без культивування: 

заявка на отримання ГМО для харчових і кормових цілей; 

Якщо ГМО використовуватиметься в харчових продуктах або кормах з попереднім 

вирощуванням в ЄС: заявка на видачу ГМО дозволу на вирощування та харчування / кормові 

цілі. 

Заявка на отримання дозволу на ГМО повинна включати досьє з експериментальними 

даними (резюме, результати та додатки до згаданих досліджень) та оцінку ризику, і подавати їх 

відповідно до положень Annex I to Regulation (EU) No 503/2013 of 3 April 2013 (OJ L-157 

08/06/2013) (CELEX 32013R0503). Процедура санкціонування включає наступні етапи: 

 Заява повинна бути надіслана компетентному органу будь-якої держави-члена, а 

потім направлена до Європейського органу з безпеки харчових продуктів (EFSA), 

який проводить оцінку ризику. 
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 На підставі висновку EFSA Комісія розробляє пропозицію про надання або відмову у 

видачі дозволу, яка повинна бути схвалена Постійним Комітетом Комісії з харчового 

ланцюга та здоров'я тварин. 

 Дозволені продукти та корми вводяться до Реєстру Співтовариства ГМ-продуктів та 

кормів. 
 

Дозвіл діє максимум на 10 років (поновлюваний).  

 

2. Спеціальні положення про нові продукти харчування  

Нові продукти являють собою харчові інгредієнти, які до 15 травня 1997 року не 

використовувалися для споживання людиною в значній мірі в межах Союзу відповідно до 

постанови: Regulation (EU) No 2015/2283 of 25 November 2015 (OJ L-327 11/12/2015) (CELEX 

32015R2283).  

З 1 січня 2018 року на ринок ЄС можуть бути розміщені тільки нові продукти, дозволені та 

включені до списку Союзу, опубліковані в кінці 2017 року, як такі, або використані в або на 

продуктах харчування, відповідно до умов використання та вимог до маркування в ньому.  

Перед включенням до списку Союзу та розміщення на ринку ЄС нові продукти повинні 

пройти оцінку безпеки:  

 Компанії, які мають намір розмістити нові продукти на ринку ЄС, повинні подати 

заяву до компетентного органу держави-члена.  

 В результаті цієї оцінки може бути прийнято рішення щодо дозволу.  

 Рішення про дозвіл визначає сферу дії дозволу, умови використання, позначення 

харчових продуктів або інгредієнтів харчових продуктів, його специфікацію та 

специфічні вимоги до маркування.  

Оператори, які мають намір розмістити на ринку нові продукти харчування або нові харчові 

інгредієнти з історією безпечного використання їжі в третій країні, можуть винести повідомлення 

про це намір Комісії. 

 

Законодавство:   

Загальні умови щодо генетично модифікованих продуктів харчування та кормів: 

 Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 

September 2003 on genetically modified food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 

32003R1829)   

 Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 

September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms 

and the traceability of food and feed products produced from genetically modified 

organisms" and amending Directive 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 

32003R1830)   

 Commission Regulation (EC) No 65/2004 of 14 January 2004 establishing a system for the 

development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms (OJ L-

10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)   

 Commission Regulation (EC) No 641/2004 of 06 April 2004 on detailed rules for the 

implementation of Regulation (EC) 1829/2003 of the European Parliament and of the 

Council as regards the application for the authorisation of new genetically modified food and 

feed, the notification of existing products and adventitious or technically unavoidable 

presence of genetically modified material which has benefited from a favourable risk 

evaluation (OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)   

 Commission Implementing Regulation (EU) No 503/2013 of 3 April 2013 on applications for 

authorisation of genetically modified food and feed in accordance with Regulation (EC) No 

1829/2003 of the European Parliament and of the Council and amending Commission 

Regulations (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/2006 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 

32013R0503) 
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Загальні умови щодо нових продуктів харчування: 

 Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 

November 2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European 

Parliament and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European 

Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 (OJ L-327 

11/12/2015) (CELEX 32015R2283)   

 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2468 of 20 December 2017 laying down 

administrative and scientific requirements concerning traditional foods from third countries 

in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the 

Council on novel foods (OJ L-351 30/12/2017) (CELEX 32017R2468) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2469 of 20 December 2017 laying down 

administrative and scientific requirements for applications referred to in Article 10 of 

Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council on novel foods 

(OJ L-351 30/12/2017) (CELEX 32017R2469) 

 Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2470 of 20 December 2017 establishing 

the Union list of novel foods in accordance with Regulation (EU) 2015/2283 of the 

European Parliament and of the Council on novel foods (OJ L-351 30/12/2017) (CELEX 

32017R2470)   

 Commission Recommendation 97/618/EC of 29 July 1997 concerning the scientific aspects 

and the presentation of information necessary to support applications for the placing on the 

market of novel foods and novel food ingredients and the preparation of initial assessment 

reports under Regulation (EC) 258/97 of the European Parliament and of the Council (OJ 

L- 253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618) 

 

3. Простежуваність, відповідність і відповідальність щодо харчових продуктів і кормів  

 

Харчові продукти і корми не можна ринкувати в ЄС, якщо вони небезпечні. Харчове 

законодавство ЄС спрямоване не тільки на високий рівень захисту людського життя і здоров’я та 

інтересів споживачів, а й на захист здоров’я та добробуту тварин, здоров’я рослин і довкілля. 

Законодавство ЄС визначає простежуваність як здатність виявити і простежити за будь-яким 

харчовим продуктом, кормом, твариною, призначеною для виробництва харчових продуктів або 

речовиною, що буде використана для споживання, на всіх етапах виробництва, переробки та 

розповсюдження. 

 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ 

Дія вимог простежуваності обмежується такими продуктами:  

Простежуваність завжди вимагається щодо будь-якої речовини, яка призначена або може 

потрапити до їжі або корму. Втім, спеціальні нормативні акти чи директиви ЄС можуть 

визначати навіть суворіші вимоги до простежуваності деякої продукції, як от: 

 Тварини 

 Генетично модифіковані організми (ГМО) 

 Фрукти та овочі  

 Деякі тваринні продукти (яловичина, риба, мед) 

 Оливкова олія 

Для полегшення простежуваності, харчові продукти або корми, що ринкуються або 

ймовірно будуть ринкуватися в ЄС, також повинні належно маркуватися або визначатися з 

допомогою відповідних документів чи відомостей про продукцію. Як наслідок, простежуваність 

дає змогу: 

 Відповідати на потенційні ризики, які можуть виникнути в харчових продуктах і кормах 

 Цілеспрямовано вилучати небезпечні харчові продукти з ринку 

 Надавати громадськості вірогідну інформацію, мінімізуючи шкоду торгівлі  
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Оператори продовольчого і кормового секторів повинні виконувати специфічні 

зобов’язання, викладені в постанові – Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and 

of the Councіl (OJ L-31 01/02/2002) (CELEX 32002R0178). Постанова охоплює всі етапи 

виробництва та розповсюдження їжі та кормів. Хоч положення стосовно простежуваності не 

застосовні за межами ЄС, вимога поширюється на імпортера ЄС, бо він повинен мати змогу 

визначити, від кого в третій країні був експортований продукт. Це положення має на меті 

забезпечити, що оператори продовольчого сектору можуть визначити безпосереднього 

постачальника продукту і наступного безпосереднього одержувача вантажу (принцип «один крок 

назад – один крок вперед»), від імпортера ЄС до рівня роздрібної торгівлі, крім постачання 

кінцевому споживачеві.  

 

Законодавство 

 Regulatіon (EC) No 178/2002 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-31 

01/02/2002) (CELEX 32002R0178) 

 

4. Маркування харчових продуктів 

 

Усі харчові продукти, що продаються в ЄС, повинні відповідати правилам маркування ЄС, 

спрямованим на те, щоб споживачі, купуючи харчі, мали всю необхідну інформацію для 

свідомого вибору.  

До харчових продуктів застосовні два типи положень про маркування:  

1. Загальні правила маркування харчових продуктів  

2. Спеціальні положення для деяких груп продуктів: 

 Маркування генетичного модифікованих і нових харчових продуктів 

 Маркування харчових продуктів для особливих дієтичних потреб 

 Маркування харчових додатків і ароматизаторів 

 Маркування матеріалів, що контактують з їжою 

 Маркування особливих харчових продуктів 

 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ 

Загальні положення про маркування:  

 Обов’язкова інформація про поживність перероблених харчових продуктів; 

 Обов’язкове позначення походження необробленої свинини, баранини, козлини та 

птиці; 

 Виділення алергенів у списку інгредієнтів; 

 Краща розбірливість, себто встановлення мінімально дозволеного розміру шрифту; 

 Вимоги щодо інформації про алергени стосуються також не розфасованих харчових 

продуктів, включно з їжею, яку продають в кафе та ресторанах. 

 

Зауваження: Відповідно до постанови – Regulatіon (EU) No 1169/2011, оголошувати поживність 

буде обов’язково з 13 грудня 2016. Ця інформація має фігурувати на етикетці та містити дані про: 

o Енергетичну цінність  

o Вміст жирів, насичених жирних кислот, вуглеводів, цукру, білків і солі  

o Обов’язковий зміст може бути доповнений інформацією про вміст моно- та 

поліненасичених жирних кислот, поліолів, крохмалю і волокон  

o Додатки і ароматизатори завжди повинні бути позначені на упаковці харчових 

продуктів за категорією (антиок- сиданти, консерванти, барвники тощо), назвою або E-

номером. 

 

Маркування особливих харчових продуктів Спеціальні закони ЄС встановлюють положення 

стосовно маркування деяких продуктів, а саме: 

 Какао та шоколадні вироби 
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 Мед 

 Цукор 

 Фруктові соки та деякі подібні продукти 

 Фруктові джеми, желе і мармелади і підсолоджене пюре з каштанів 

 Частково чи повністю зневоднене молоко 

 Казеїн та казеїнати 

 Природна мінеральна вода 

 Кофеїн та хінін 

 Кава та екстракти цикорію 

 Спреди та суміші жирові 

 Яловичина та продукти з неї 

 Алкогольні напої  

 Ароматизовані вина, напої та коктейлі на основі ароматизованих вин 

 Нові харчові продукти та інгредієнти 

 Харчові додатки 

 Вітаміни та мінерали 

 Харчові ферменти 

 Харчові продукти та інгредієнти, оброблені іонізуючим випромінюванням 

 Харчові продукти швидкого заморожування. 

 

Законодавство: 

 Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament and of the Council on the provision 

of food information to consumers (OJ L-304 22/11/2011) (CELEX 32011R1169) changes 

existing legislation on food labelling 

 Regulation (EU) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (OJ L-268 

18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and Regulation (EC) No 1830/2003 of the European 

Parliament and of the Council (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1830) on Products 

consisting of or containing Genetically Modifi Organisms (GMOs) and food products obtained 

GMOs  

 Regulation (EC) No 1333/2008 (OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1333) and Regulation 

(EC) No 1334/2008 (OJ L-354 31/12/2008) (CELEX 32008R1334) provisions on labeling of 

additives sold as such to food producers and consumers are laid down in 

 Regulation (EU) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council (OJ L-338 

13/11/2004) (CELEX 32004R1935), articles intended to come into contact with foodstuffs, 

including packaging materials and containers shall be labeled “for food contact” or shall bear the 

symbol with a glass and fork.   

 

5. Контроль за харчовими продуктами нетваринного походження 

 

Імпорт харчових продуктів нетваринного походження в ЄС підлягає загальним умовам і 

спеціальним положенням, спрямованих на запобігання ризику для здоров’я населення та захист 

інтересів споживачів. 

Відповідно, до цих продуктів застосовні такі правила: 

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів відповідно до постанови: Regulatіon 

(EC) No 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-139 30/04/2004) (CELEX 

32004R0852); 

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах; 

3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та нових харчових продуктів 

відповідно до законодавчих актів: Regulatіon (EC) No 1829/2003 of the European Parlіament and of 

the Councіl (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 32003R1829) and Regulatіon (EC) No 258/97 of the 

European Parlіament and of the Councіl (OJ L-43 14/02/1997) (CELEX 31997R0258); 
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4. Загальні умови приготування харчових продуктів. 

Коли на території третьої країни виникає чи шириться гігієнічна проблема, здатна створити 

серйозну небезпеку здоров’ю людей, влада ЄС може призупинити імпорт з усієї або частини 

відповідної третьої країни або запровадити тимчасові захисні заходи щодо відповідних харчових 

продуктів, залежно від серйозності ситуації. 

 

ГОЛОВНІ ВИМОГИ 

1. Загальні правила щодо гігієни харчових продуктів: відповідні правила гігієни харчових 

продуктів, яких повинні дотримуватися бізнесоператори харчів з третіх країн, містяться в 

постанові: Regulatіon (EC) No. 852/2004 of the European Parlіament and of the Councіl: 

 Загальний обов’язок операторів моніторити безпечність харчових продуктів і 

процесів в рамках своєї відповідальності; 

 Загальні санітарно-гігієнічні положення для первинного виробництва і детальні 

вимоги для всіх стадій виробництва, переробки і розповсюдження харчових 

продуктів; 

 Мікробіологічні критерії для деяких продуктів, зазначені в постанові: Commission 

Regulation (EC) No 2073/20050 (O J L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073); 

 Процедури, базовані на принципах системи аналізу небезпечних факторів і 

контролю в критичних точках (Hazard Analysіs and Crіtіcal Control Poіnt, HACCP); 

 Схвалення та реєстрація підприємства; 

2. Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: забруднювачі можуть 

потрапити в харчові продукти на різних етапах виробництва і збуту або внаслідок забруднення 

довкілля. Вони становлять реальний ризик для безпеки харчових продуктів, і ЄС вжив заходів 

щодо мінімізації ризику, запровадивши максимальний дозволений вміст деяких забруднювачів у 

харчових продуктах.  

a) Максимальний вміст забруднювачів у харчових продуктах: деякі продукти (фрукти, 

горіхи, овочі, крупи, фруктові соки та інші) на ринку не повинні містити більше забруднювачів, 

ніж зазначено в постанові: Commіssіon Regulatіon (EC) No 1881/2006 (OJ L-364 20/12/2006) 

(CELEX 32006R1881). Ця постанова охоплює чотири категорії забруднювачів: нітрати, 

афлатоксини, важкі метали (свинець, кадмій, ртуть) and 3-хлорпропан-1,2-діол (3-MCPD). 

Загалом, максимально дозволений вміст стосується їстівної частини харчових продуктів, а також 

застосовується до інгредієнтів для виробництва складних харчових продуктів.  

b) Максимально дозволені рівні залишків пестицидів: держави-члени можуть на своїй 

території обмежувати ринкування деяких продуктів, залишки пестицидів у яких перевищують 

максимально дозволений рівень, створюючи неприйнятну небезпеку для людей. Ці обмеження 

залежать від токсичності відповідної речовини.  

c) Максимальний рівень радіоактивного забруднення харчових продуктів: максимальні рівні 

радіоактивного забруднення харчових продуктів, дозволені для ринкування після атомної аварії 

або будь-якого іншого випадку радіологічної аварійної ситуації, визначені в постанові: Councіl 

Regulatіon (EC) No 3954/1987 (OJ L-371 30/12/ 1987) (CELEX 31987R3954) and Commіssіon 

Regulatіon (EC) No 944/1989 (OJ L-101 13/04/1989) (CELEX 31989R0944). 

Є список незначних харчових продуктів (незначного споживання), для яких максимально 

дозволений вміст значно вищий (у десятки разів)  

d) Матеріали, призначені контактувати з харчовими продуктами: матеріали та вироби, 

призначені для контакту з харчовими продуктами, слід виробляти так, щоб вони не передавали 

свої компоненти харчам у кількостях, які можуть загрожувати здоров’ю людини, неприпустимо 

змінити склад їжі чи погіршити смак і запах харчових продуктів. Постанова – Regulatіon (EC) No 

1935/2004 of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 

32004R1935) – встановлює перелік груп матеріалів і виробів (пластмаси, кераміка, гума, папір, 

скло тощо), яких можуть стосуватися спеціальні заходи, список дозволених речовин, особливі 

умови використання, стандарти чистоти тощо. Спеціальні заходи існують для кераміки, 

регенерованої целюлози і пластмас.  
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3. Спеціальні положення стосовно генетично модифікованих та незнаних харчових 

продуктів: щоб забезпечити високий рівень захисту людського здоров’я, законодавство ЄС 

передбачає єдину процедуру авторизації для розміщення на ринку харчових продуктів, що 

містять генетично модифіковані організми (ГМО), складаються або отримані з них.  

Заявку слід подати до вповноваженого органу держави-члена, а потім на розгляд 

Європейського органу з безпеки хар- чових продуктів (EFSA), який здійснює оцінку ризику. Нові 

продукти (тобто харчові продукти та харчові інгредієнти, які не використовувались в ЄС для 

людського споживання в значній мірі до 15 травня 1997 роки) також повинні пройти перевірку 

безпеки перш, ніж потрапити на ринок ЄС. Щоб ринкувати в ЄС нові харчові продукти, 

зацікавлені компанії повинні подати заяву до компетентного органу держави-члена для 

оцінювання ризиків. Внаслідок такого оцінювання, можуть бути ухвалені рішення про 

авторизацію. Рішення про авторизацію визначає рамки дозволу, умови використання, 

призначення харчів або харчового інгредієнта, його специфікацію та специфічні вимоги до 

маркування. 

4. Загальні умови приготування харчових продуктів: законодавство ЄС встановлює правила 

обробки харчових продуктів, харчових інгредієнтів і умов їх використання, щоб захистити 

здоров’я споживачів і гарантувати вільний обіг харчових продуктів на ринку ЄС. Крім того, 

специфічні положення для груп продуктів визначені в спеціальних директивах. Вони включають 

вимоги щодо складу, санітарно-гігієнічні норми, список додатків, критерії чистоти, специфічні 

вимоги до маркування тощо.  

a) Дозволені харчові додатки та ароматизатори: положення директив охоплюють харчові 

додатки та ароматизатори, які використовують як інгредієнти у виробництві або приготуванні їжі 

та які є частиною готового продукту. Тільки включені до затверджених загальних списків 

речовини можна використовувати як харчові додатки, і тільки за умов використання зазначеного 

в цих списках (наприклад барвники, підсолоджувачі, консерванти, емульгатори, стабілізатори, 

розпушувачі, і т.д.). 

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів: існують також правила стосовно 

виробництва, ринкування та імпортування таких харчових продуктів та інгредієнтів, які 

підлягають спеціальним процедурам відповідно до директив про іонізуючу радіацію: Councіl 

Dіrectіve 89/108/ EEC (OJ L-40 11/02/1989) (CELEX 31989L0108) про швидке заморожування або 

Dіrectіve 1999/2/EC of the European Parlіament and of the Councіl (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 

31999L0002).  

c) Спеціальні положення для окремих груп продуктів і для харчових продуктів для 

особливих дієтичних цілей: до деяких груп продуктів (зокрема, какао, цукор тощо), а також 

харчових продуктів, призначених для особливих дієтичних цілей (дитячого харчування, 

дієтичних продуктів, продуктів без клейковини тощо) застосовуються спеціальні положення. 

Вони можуть включати конкретні вимоги до складу, гігієни, маркування (наприклад інформацію 

щодо енергетичної цінності, вмісту вуглеводів, білка і жиру), список додатків, критерії чистоти 

тощо. 

Уповноважені органи в державах-членах здійснюють регулярний контроль за імпортом 

харчових продуктів нетваринного походження, щоб забезпечити їх відповідність до загальних 

правил ЄС, спрямованих на захист здоров’я та інтересів споживачів.  

Контроль може стосуватися імпорту в ЄС і / або будь-якої іншої стадії харчового ланцюга 

(виробництво, переробка, зберігання, транспортування, розповсюдження і торгівля) і може мати 

форму систематичної перевірки документів, вибіркової перевірки особистості та, в разі потреби, 

фізичної перевірки.  

Крім того, постанова – (EC) № 669/2009 (OJ L-194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) – 

визначає, що імпорт деяких харчових продуктів підлягає підвищеному рівню офіційного 

контролю у визначеному пункті в’їзду на підставі відомої або з’явної небезпеки. Передумовою 

вільного обігу цих продуктів є надання т. зв. загального документа доступу (CED) відповідно до 

положень цієї постанови. 
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Законодавство 

Загальні принципи та вимоги законодавства про харчові продукти: 

  Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 

2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European 

Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety (OJ L-031 

01/02/2002) (CELEX 32002R0178) 

Загальні санітарно-гігієнічні правила стосовно харчових продуктів: 

  Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 

on the hygiene of foodstuffs (OJ L-226 25/06/2004) (CELEX 32004R0852) 

  Commission Regulation (EC) No 2073/2005 of 15 November 2005 on microbiological criteria 

for foodstuffs (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 32005R2073) 

Загальні умови щодо забруднювачів у харчових продуктах: 

a) Максимальні рівні радіоактивного забруднення харчових продуктів 

 Council Regulation (Euratom) 2016/52 of 15 January 2016 laying down maximum permitted 

levels of radioactive contamination of food and feed following a nuclear accident or any other 

case of radiological emergency, and repealing Regulation (Euratom) No 3954/87 and 

Commission Regulations (Euratom) No 944/89 and (Euratom) No 770/90 (OJ L-13 20/01/2016) 

(CELEX 32016R0052).  

   Council Regulation (EC) No 733/2008 of 15 July 2008 on the conditions governing imports of     

agricultural products originating in third countries following the accident at the Chernobyl 

nuclear power station (OJ L-201 30/07/2008) (CELEX 32008R0733) 

b) Матеріали, що контактують з харчовими продуктами 

 Regulation (EC) No 1935/2004 of the European Parliament and of the Council of 27 October 

2004 on materials and articles intended to come into contact with food and repealing Directives 

80/590/EEC and 89/109/EEC (OJ L-338 13/11/2004) (CELEX 32004R1935)  

 Commission Regulation (EC) No 450/2009 of 29 May 2009 on active and intelligent materials 

and articles intended to come into contact with food (OJ L-135 30/05/2009) (CELEX 

32009R0450) 

 Commission Regulation (EC) No 2023/2006 of 22 December 2006 on good manufacturing 

practice for materials and articles intended to come into contact with food (OJ L-384 

29/12/2006) (CELEX 32006R2023) 

    Council Directive 84/500/EEC of 15 October 1984 on the approximation of the laws of the 

Member States relating to ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs (OJ L-

277 20/10/1984) (CELEX 31984L0500)  

 Commission Directive 2007/42/EC of 29 June 2007 relating to materials and articles made of 

regenerated cellulose film intended to come into contact with foodstuffs (OJ L-172 

30/06/2007) (CELEX 32007L0042)  

 Commission Regulation (EU) No 10/2011 of 14 January 2011 on plastic materials and articles 

intended to come into contact with food (OJ L-12 15/01/2011) (CELEX 32011R0010)  

 Council Directive 78/142/EEC of 30 January 1978 on the approximation of the laws of the 

Member States relating to materials and articles which contain vinyl chloride monomer and are 

intended to come into contact with foodstuffs (OJ L-44 15/02/1978) (CELEX 31978L0142)  

 Commission Regulation (EC) No 1895/2005 of 18 November 2005 on the restriction of use of 

certain epoxy derivatives in materials and articles intended to come into contact with food (OJ 

L-302 19/11/2005) (CELEX 32005R1895) 

Спеціальні положення про генетично модифіковані та нові продукти харчування 

 Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 

September 2003 on genetically modified food and feed (OJ L- 268 18/10/2003) (CELEX 

32003R1829)  

 Regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 

September 2003 concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms 
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and the traceability of food and feed products produced from genetically modified 

organisms" and amending Directive 2001/18/EC (OJ L-268 18/10/2003) (CELEX 

32003R1830) 

  Commission Regulation (EC) No 65/2004 of 14 January 2004 establishing a system for the 

development and assignment of unique identifiers for genetically modified organisms (OJ L-

10 16/01/2004) (CELEX 32004R0065)  

 Commission Regulation (EC) No 641/2004 of 06 April 2004 on detailed rules for the 

implementation of Regulation (EC) 1829/2003 of the European Parliament and of the 

Council as regards the application for the authorisation of new genetically modified food and 

feed, the notification of existing products and adventitious or technically unavoidable 

presence of genetically modified material which has benefited from a favourable risk 

evaluation (OJ L-102 07/04/2004) (CELEX 32004R0641)  

 Commission Implementing Regulation (EU) No 503/2013 of 3 April 2013 on applications for 

authorisation of genetically modified food and feed in accordance with Regulation (EC) No 

1829/2003 of the European Parliament and of the Council and amending Commission 

Regulations (EC) No 641/2004 and (EC) No 1981/2006 (OJ L-157 08/06/2013) (CELEX 

32013R0503)  

 Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council of 12 March 2001 on 

the deliberate release into the environment of genetically modified organisms and repealing 

Council Directive 90/220/EEC (OJ L-106 17/04/2001) (CELEX 32001L0018) 

 Commission Decision 2009/770/EC of 13 October 2009 establishing standard reporting 

formats for presenting the monitoring results of the deliberate release into the environment of 

genetically modified organisms, as or in products, for the purpose of placing on the market, 

pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council (OJ L-275 

21/10/2009) (CELEX 32009D0770)  

 Regulation (EU) 2015/2283 of the European Parliament and of the Council of 25 November 

2015 on novel foods, amending Regulation (EU) No 1169/2011 of the European Parliament 

and of the Council and repealing Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and 

of the Council and Commission Regulation (EC) No 1852/2001 (OJ L-327 11/12/2015) 

(CELEX 32015R2283).  

 Commission Recommendation 97/618/EC of 29 July 1997 concerning the scientific aspects 

and the presentation of information necessary to support applications for the placing on the 

market of novel foods and novel food ingredients and the preparation of initial assessment 

reports under Regulation (EC) 258/97 of the European Parliament and of the Council (OJ L- 

253 16/09/1997) (CELEX 31997H0618) 

Загальні умови приготування харчвоих продуктів 

a) Дозволені харчові добавки і ароматизатори 

 Council Directive 62/2645/EEC on the approximation of the rules of the Member States 

concerning the colouring matters authorised for use in foodstuffs intended for human 

consumption (OJ L-115 11/11/1962) (CELEX 31962L2645)  

 Regulation (EC) No 2065/2003 of the European Parliament and of the Council of 10 

November 2003 on smoke flavourings used or intended for use in or on foods (OJ L-309 

26/11/2003) (CELEX 32003R2065)  

 Commission Implementing Regulation (EU) No 1321/2013 of 10 December 2013 

establishing the Union list of authorised smoke flavouring primary products for use as such 

in or on foods and/or for the production of derived smoke flavourings (OJ L-333 12/12/2013) 

(CELEX 32013R1321)  

 Directive 2009/32/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the 

approximation of the laws of the Member States on extraction solvents used in the production 

of foodstuffs and food ingredients foodstuffs (OJ L-141 06/06/2009) (CELEX 32009L0032) 

b) Приготування та обробка деяких харчових продуктів 
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 Council Directive 89/108/EEC of 21 December 1988 on the approximation of the laws of the 

Member States relating to quick-frozen foodstuffs for human consumption (OJ L-40 

11/02/1989) (CELEX 31989L0108)  

 Directive 1999/2/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on 

the approximation of the laws of the Member States concerning foods and food ingredients 

treated with ionising radiation (OJ L- 66 13/03/1999) (CELEX 31999L0002)  

 Directive 1999/3/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 on 

the establishment of a Community list of foods and food ingredients treated with ionising 

radiation (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0003) 

  Commission Decision 2002/840/EC of 23 October 2002 adopting the list of approved 

facilities in third countries for the irradiation of foods (OJ L-287 25/10/2002) (CELEX 

32002D0840)  

 List of Member States' authorisations of food and food ingredients which may be treated with 

ionising radiation (OJ C-283 24/11/2009) 

с) Спеціальні положення для деяких груп продуктів і харчових продуктів для 

особливих дієтичних цілей 

 Regulation (EU) No 609/2013 of the European Parliament and the Council on food intended 

for infants and young children, food for special medical purposes, and total diet replacement 

for weight control - 'Food for Specific Groups (FSG)'- (OJ L-181 29/06/2013) (CELEX 

32013R0609) 

 Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the 

approximation of the laws of the Member States relating to food supplements (OJ L-183 

12/07/2002) (CELEX 32002L0046) 

  Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 

December 2006 on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to 

foods (OJ L-404 30/12/2006) (CELEX 32006R1925) 

  Commission Implementing Regulation (EU) No 307/2012 of 11 April 2012 establishing 

implementing rules for the application of Article 8 of Regulation (EC) No 1925/2006 of the 

European Parliament and of the Council on the addition of vitamins and minerals and of 

certain other substances to foods (OJ L-102 12/04/2012) (CELEX 32012R0307) 

 Directive 2000/36/EC of the European Parliament and of the Council of 23 June 2000 

relating to cocoa and chocolate products intended for human consumption (OJ L-197 

03/08/2000) (CELEX 32000L0036) 

 Council Directive 2001/111/EC of 20 December 2001 relating to certain sugars intended for 

human consumption (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 32001L0111) 

 Council Directive 2001/112/EC of 20 December 2001 relating to fruit juices and certain 

similar products intended for human consumption (OJ L-10 12/01/2002) (CELEX 

32001L0112) 

 Council Directive 2001/113/EC of 20 December 2001 relating to fruit jams, jellies and 

marmalades and sweetened chestnut purée intended for human consumption (OJ L-10 

12/01/2002) (CELEX 32001L0113) 

  Directive 1999/4/EC of the European Parliament and of the Council of 22 February 1999 

relating to coffee extracts and chicory extracts (OJ L-66 13/03/1999) (CELEX 31999L0004) 

  Commission Directive 2002/67/EC of 18 July 2002 on the labelling of foodstuffs containing 

quinine, and of foodstuffs containing caffeine (OJ L-191 19/07/2002) (CELEX 32002L0067) 

 Council Directive 98/83/EC of 03 November 1998 on the quality of water intended for 

human consumption (OJ L-330 05/12/1998) (CELEX 31998L0083) 

 Directive 2009/54/EC of the European Parliament and of the Council of 18 June 2009 on the 

exploitation and marketing of natural mineral waters (OJ L-164 26/06/2009) (CELEX 

32009L0054) 

Контроль за харчовими продуктами 
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 Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 

2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and 

food law, animal health and animal welfare rules (OJ L-165 30/04/2004) (CELEX 

32004R0882) 

 Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) 

No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of 

official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending 

Decision 2006/504/EC (OJ L- 194 25/07/2009) (CELEX 32009R0669) 

 Commission Regulation (EC) No 2074/2005 of 05 December 2005 laying down 

implementing measures for certain products under Regulation (EC) No 853/2004 of the 

European Parliament and of the Council and for the organisation of official controls under 

Regulation (EC) No 854/2004 of the European Parliament and of the Council and Regulation 

(EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council, derogating from 

Regulation (EC) No 852/2004 of the European Parliament and of the Council and amending 

Regulations (EC) No 853/2004 and (EC) No 854/2004 (OJ L-338 22/12/2005) (CELEX 

32005R2074) 

 

6. (Необов’язкове) Продукти з органічного виробництва 

 

Розміщення на ринку Європейського Союзу (ЄС) живих або необроблених 

сільськогосподарських продуктів, перероблених сільськогосподарських продуктів для 

використання в якості продуктів харчування, кормів для тварин, насіння та рослинного 

матеріалу, які мають посилання на методи органічного виробництва, повинні відповідати 

правилам, встановленим постановою: Regulation (EC) No 834/2007 (OJ L-189 20/07/2007) (CELEX 

32007R0834). 

Ці правила, встановлені постановою: Regulation (EC) No 834/2007 and Commission 

Regulation (EC) No 889/2008 (OJ L-250 18/09/2008) (CELEX 32008R0889), охоплюють головним 

чином такі аспекти: 

 Виробництво, переробка, упаковка, транспортування та зберігання продукції; 

 Використання певних продуктів і речовин у переробці продуктів харчування (Annexes VIII 

and IX of Commission Regulation (EC) No 889/2008); 

 Перелік дозволів на наявність інгредієнтів доступний на офіційному веб-сайті 

Інформаційної системи органічного землеробства (ІСОЗ): 

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm?targetUrl=home; 

 Заборона використання генетично модифікованих організмів (ГМО) та продуктів, 

вироблених з ГМО в органічному виробництві; 

 Логотип Європейського Союзу з органічного виробництва. Логотип і позначення, що 

стосуються методів органічного виробництва, можуть використовуватися тільки для 

певних продуктів, які відповідають усім умовам, встановленим Регламентом. Інформацію 

про регулювання використання, посібник користувача та поширені питання можна знайти 

за адресою: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/downloads/logo_en; 

 Інспекційні заходи та спеціальні схеми контролю, які повинні застосовуватися для цього 

виду продукції призначеними органами держав-членів. 

 

Імпорт з третіх країн  

 

Органічні продукти з третіх країн можуть бути розміщені на ринку ЄС тільки тоді, коли 

вони марковані як продукти з позначеннями органічного виробництва, якщо вони були 

вироблені відповідно до правил виробництва і підлягають інспекційним заходи, які 

відповідають чи еквівалентно Законодавству Співтовариства.  

Імпорт до ЄС допускається відповідно до таких схем, встановлених постановою Комісії: 

Commission Regulation (EC) No 1235/2008 (OJ L-334 12/12/2008) (CELEX 32008R1235):  

http://ec.europa.eu/agriculture/ofis_public/r7/ctrl_r7.cfm?targetUrl=home
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1. Авторизація країни  

Для того, щоб переконатися, що товари були отримані згідно з правилами виробництва, 

встановленим у Співтоваристві, Європейська Комісія проводить ретельне розслідування 

заходів у відповідній країні, вивчаючи не тільки вимоги, що пред'являються до виробництва, 

але й застосовані заходи для забезпечення ефективного контролю. Там, де визнано, що 

правила є еквівалентними, третя країна включена до списку уповноважених країн, визначених 

у Annex III of Commission Regulation (EC) No 1235/2008.  

2. Контроль призначеним інспекційним органом або визнаним органом інспекції  

Комісія створила список контролюючих органів, компетентних проводити інспекції в 

країнах, які не включені до списку визнаних третіх країн, як зазначено у Додатку IV до 

Регламенту (ЄС) № 1235/2008. Функція цих органів полягає в тому, щоб гарантувати, що 

продукція виробляється:  

 відповідно до правил виробництва Співтовариства (стаття 32 Регламенту Ради (ЄС) № 

834/2007) або,  

 еквівалентні законодавству Співтовариства (стаття 33.3 Регламенту Ради (ЄС) № 

834/2007)  

Імпорт органічних продуктів може здійснюватися лише за умови, що ці визнані органи 

контролюють їх. 

 

Документальна перевірка 

 

Імпортовані вантажі повинні бути охоплені документами, виданими компетентним 

органом або органом третьої країни, що підтверджують, що партія відповідає законодавству 

Співтовариства: 

 Імпорт з уповноважених країн, виробів, які були вироблені в еквівалентності з правилами 

Співтовариства, та імпорту на індивідуальній основі, повинен отримати сертифікат 

інспекції, виданий компетентним органом або органом третьої країни відповідно до Annex 

V of Commission Regulation (EC) No 1235/2008. Оригінал сертифіката повинен 

супроводжувати товар до приміщення першого одержувача; після цього імпортер повинен 

зберігати сертифікат у розпорядженні інспекційного органу не менше двох років 

 Імпорт продукції, що відповідає вимогам, повинен надавати документальне 

підтвердження відповідно до моделі, встановленої в Annex II of Commission Regulation 

(EC) No 1235/2008. 

 

Перевірка вантажу 

 

Випуск партії органічних продуктів у вільний обіг в ЄС обумовлюється поданням 

оригіналу сертифікату інспекції до відповідного органу держави-члена, для перевірки вантажу 

відповідним органом держави-члена та підтвердженням сертифіката інспекції. 

З 19 квітня 2017 року сертифікат може бути надісланий електронними засобами в 

Систему контролю та експертизи торгівлі (TRACES) першому одержувачу. Правила 

передбачають 6-місячний перехідний період, протягом якого будуть використовуватися як 

папирова, так і електронна сертифікація. З 19 жовтня 2017 року органічний імпорт 

покриватиметься лише електронною сертифікацією. 

Імпортер повинен вказати номер сертифіката в митній декларації (код С-644 в графі 44 

Єдиного адміністративного документа -SAD). 

 

Законодавство 

 Council Regulation (EC) No 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of 

organic products and repealing Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ L-189 20/07/2007) (CELEX 

32007R0834) 
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 Commission Regulation (EC) No 889/2008 of 5 September 2008 laying down detailed rules for 

the implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 on organic production and 

labelling of organic products with regard to organic production, labelling and control (OJ L-250 

18/09/2008) (CELEX 32008R0889) 

 Commission Regulation (EC) No 1235/2008 of 8 December 2008 laying down detailed rules for 

implementation of Council Regulation (EC) No 834/2007 as regards the arrangements for 

imports of organic products from third countries (OJ L-334 12/12/2008) (CELEX 32008R1235) 

 List of bodies or public authorities in charge of inspection provided for in article 15 of 

Regulation (EEC) No 2092/91 (OJ C-72 26/03/2009) 

 

6. Список контрагентів в Німеччині 
Категорія продукту: Джем 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій товарів, 

якими торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто Website 

Buderim Ginger Sales GmbH  5 0-9 Stelle http://www.buderimginger.com  

ZUEGG Deutschland GmbH  4 100-249 Werneuchen http://www.zuegg.it  

 

Категорія продукту: Фрукти, консерви, пляшки та інше упакування 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій товарів, 

якими торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто Website 

Anders GmbH & Co. 

Produktions- und Vertriebs 

KG  

7 10-19 Eggenfelden http://www.anders-gmbh.de  

Atriplex GmbH  111 0-9 Münster http://www.atriplex.net  

Aussenhandelsgesellschaft 

Wachsmuth & Krogmann 

mbH  

9 10-19 Hamburg 
http://www.wachsmuth-

Krogmann.com  

Bösch Boden Spies GmbH & 

Co. KG  
11 10-19 Hamburg 

http://www.boesch-boden-

spies.com  

Franc Soba GmbH  15 10-19 Augsburg http://www.soba-wein.de  

Gebr. Della Bona GmbH  8 20-49 Saarbrücken http://www.dellabona.de  

Hefe van Haag GmbH & Co. 

KG  
5 100-249 Tönisvorst http://www.hefe-van-haag.de  

Henry Lamotte Food GmbH  25 10-19 Bremen http://www.lamotte-food.de  

Hüpeden & Co. (GmbH & 

Co.) KG  
20 10-19 Hamburg http://www.huepeden.de  

I.Schroeder KG (GmbH & 

Co.)  
16 0-9 Hamburg http://www.iskg.de  

Importhaus Wilms / Impuls 

GmbH & Co. KG  
18 100-249 Walluf http://www.importhaus-wilms.de  

Kreyenhop & Kluge GmbH 79 100-249 Oyten http://www.kreyenhop.com  
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& Co. KG  

RILA Feinkost-Importe 

GmbH & Co. KG  
45 100-249 Stemwede-Levern http://www.rila.de  

Rullko Großeinkauf GmbH 

& Co. KG  
25 100-249 Hamm http://www.rullko.de  

ZUMDIECK GmbH  12 10-19 Paderborn http://www.zumdieck.de  

 

Категорія продукту: Фрукти, оброблені 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій товарів, 

якими торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто Website 

Anders GmbH & Co. 

Produktions- und Vertriebs 

KG  

7 10-19 Eggenfelden http://www.anders-gmbh.de  

ANKA EU GmbH  10 10-19 Erkelenz http://www.ankagmbh.com  

Atriplex GmbH  111 0-9 Münster http://www.atriplex.net  

Bösch Boden Spies GmbH & 

Co. KG  
11 10-19 Hamburg 

http://www.boesch-boden-

spies.com  

Buderim Ginger Sales GmbH  5 0-9 Stelle http://www.buderimginger.com  

Europe-Asia Import Export 

GmbH  
10 10-19 Hamburg http://www.europeasia.de  

Franc Soba GmbH  15 10-19 Augsburg http://www.soba-wein.de  

Gebr. Della Bona GmbH  8 20-49 Saarbrücken http://www.dellabona.de  

Henry Lamotte Food GmbH  25 10-19 Bremen http://www.lamotte-food.de  

Hüpeden & Co. (GmbH & 

Co.) KG  
20 10-19 Hamburg http://www.huepeden.de  

I.Schroeder KG (GmbH & 

Co.)  
16 0-9 Hamburg http://www.iskg.de  

Karl Zieres GmbH  4 10-19 Hanau http://www.karl-zieres.de  

Magowsky Warenhandels 

GmbH  
11 50-99 Lemgo http://www.magowsky.de  

RILA Feinkost-Importe 

GmbH & Co. KG  
45 100-249 Stemwede-Levern http://www.rila.de  

Rullko Großeinkauf GmbH 

& Co. KG  
25 100-249 Hamm http://www.rullko.de  

Silca Import AG  14 10-19 Hamburg http://www.silca-import.de  

WB Im- und Export W. 

Beringer & Co. GmbH  
17 10-19 Görmin http://www.gutshaus-boeken.de  

Worlée-Chemie GmbH  61 250-499 Hamburg http://www.worlee.de  

ZUEGG Deutschland GmbH  4 100-249 Werneuchen http://www.zuegg.it  

ZUMDIECK GmbH  12 10-19 Paderborn http://www.zumdieck.de  
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Категорія продукту: Імпортери-експортери, продукти харчування та напої 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій 

товарів, 

якими 

торгує 

компанія 

Кількість робітників Місто 

 

 

Website 

AFRIKANISCHE FRUCHT-

COMPAGNIE GMBH  
4 50-99 Hamburg http://www.afc-frucht.de  

Andretta Fruchtimport GmbH  19 100-249 Stuttgart http://www.andretta-stuttgart.de  

ANDU-PEZ Lebensmittel 

GmbH  
30 0-9 Berlin http://www.andupez.de  

ANKA EU GmbH  10 10-19 Erkelenz http://www.ankagmbh.com  

Argentinien Import AG  12 10-19 Rosenheim http://www.argentinienweine.de  

Atriplex GmbH  111 0-9 Münster http://www.atriplex.net  

Aussenhandelsgesellschaft 

Wachsmuth & Krogmann mbH  
9 10-19 Hamburg 

http://www.wachsmuth-

Krogmann.com  

Bösch Boden Spies GmbH & 

Co. KG  
11 10-19 Hamburg 

http://www.boesch-boden-

spies.com  

Brogsitter Weingüter - Privat- 

Sektkellerei - Exklusiv-

Importe GmbH  

13 10-19 Grafschaft http://www.brogsitter.de  

CHILENUS e.K. Weinhandel  9 0-9 Schwerte http://weinversand.chilenus.de  

Dethlefsen & Balk GmbH  15 10-19 Hamburg http://www.dethlefsen-balk.de  

Dole Europe GmbH  19 50-99 Hamburg http://www.dole.de  

E.W.A. Wessendorf GmbH & 

Co. KG  
4 20-49 Hamburg http://www.wessendorf.com  

Franz Wilhelm Langguth 

Erben GmbH & Co. KG  
5 10-19 Traben-Trarbach http://www.langguth.de  

Fruchthof Margarete Ehinger  16 10-19 Augsburg 
http://www.fruchthof-

ehinger.de  

GioPel Immobilien GmbH  10 0-9 Hannover http://www.legro.de  

Greenyard Fresh Germany 

GmbH  
23 10-19 Bremen http://www.greenyardfresh.de  

Hanne Holi Einzelhandel  11 0-9 Südbrookmerland http://www.kleinburhafe.com/  

Hauser Weinimport GmbH  13 100-249 Fischach http://www.hauser-weine.de  

Henry Lamotte Food GmbH  25 10-19 Bremen http://www.lamotte-food.de  

Hüpeden & Co. (GmbH & 

Co.) KG  
20 10-19 Hamburg http://www.huepeden.de  

Importhaus Wilms / Impuls 

GmbH & Co. KG  
18 100-249 Walluf 

http://www.importhaus-

wilms.de  

Ital-Meat Fleisch-Import-

Export GmbH  
8 100-249 Leverkusen http://www.ital-meat.de  

Joh. Gottfr. Schütte GmbH & 

Co. KG  
11 10-19 Bremen http://www.jgs.de  

Kanematsu GmbH  12 10-19 Düsseldorf http://www.kanematsu.co.jp  

Klaus Böcker GmbH  11 10-19 Buxtehude http://www.boecker-gmbh.com  
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Kreyenhop & Kluge GmbH & 

Co. KG  
79 100-249 Oyten http://www.kreyenhop.com  

LARU GmbH  7 10-19 Bottrop http://www.laru.de  

Lim & Co. GmbH  4 20-49 Haan http://www.lim-co.de  

MACALEA GmbH & Co. KG  33 10-19 Hamburg http://www.macalea.com  

Märsch Importhandels-GmbH  4 100-249 Ulm http://www.maerschimport.de  

Matthias Fischer Weine  10 0-9 München http://www.oesiwein.de  

MENSON biologische 

Erzeugnisse GmbH  
9 10-19 Winnenden http://www.menson.de  

Merz & Ewenz Import GmbH  17 10-19 Köln http://www.merz-ewenz.de  

Michael Priestoph GmbH  7 10-19 Hamburg http://www.priestoph.de  

Nadia Lebensmittel und 

Spirituosen Import und Export 

GmbH & Co. KG  

4 0-9 Köln http://www.nadia.de  

ONKEL-Sahingöz GmbH & 

Co. KG  
7 50-99 Hamburg http://www.Onkel-HH.de  

Paul Schrader GmbH & Co. 

KG  
9 100-249 Weyhe http://www.paul-schrader.de  

Peter Stumpf PORTU-SHOP  10 0-9 Jena http://www.portu-shop.com  

Prime Meat 

Handelsgesellschaft mbH  
5 10-19 Hamburg http://www.prime-meat.de  

Reinhold Bruck (GmbH & Co. 

KG)  
7 10-19 Hamburg http://www.bruck-hamburg.de  

RILA Feinkost-Importe GmbH 

& Co. KG  
45 100-249 Stemwede-Levern http://www.rila.de  

rotweiss KG  12 0-9 Düsseldorf http://www.rotweiss.de  

SAXONIA Export-Import 

Vertriebsgesellschaft & 

Consulting GmbH  

10 0-9 Dresden http://www.saxonia-wein.de  

Silca Import AG  14 10-19 Hamburg http://www.silca-import.de  

Stecher & Krahn GmbH & Co. 

KG Düsseldorf Weinimport- 

Weinhandelsgesellschaft  

12 10-19 Grafschaft http://www.stecher-krahn.de  

Sunline Trading GmbH  12 0-9 Berlin http://www.sunline-trading.de  

Tuna Food GmbH  14 10-19 Köln http://www.tunafood.com  

Weinfurore e.K.  10 0-9 München http://www.rotweissrot.de  

ZUMDIECK GmbH  12 10-19 Paderborn http://www.zumdieck.de  

 

Список контрагентів в Польщі 
Категорія продукту: Джем 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій товарів, 

якими торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто Website 

Agros Nova Sp. z o.o. Sp. k . 

Zakład w Łowiczu  
21 500-999 Łowicz http://www.agrosnova.pl  



 25 

AGROS-NOVA SP. Z O.O. 

Sp.k.  
29 0-9 Warszawa http://www.agrosnova.pl  

APC-AGRA  90 20-49 Opole http://www.apcagra.eu  

GREEK TRADE SP. Z O.O.  195 0-9 Kraków http://www.greektrade.com.pl  

HJ Heinz Polska Sp. z o.o. 

Oddział  
44 10-19 Warszawa http://www.heinz.pl  

KOWAR SP.J. JAROSŁAW 

WŁOCZEWSKI,JANUSZ 

ZACHARJASZ ZAKŁAD 

PRZETWÓRSTWA 

ROLNO-SPOŻYWCZEGO  

14 10-19 Warszawa http://www.kowar.com.pl  

Spółdzielcza Agrofirma 

Szczekociny  
19 100-249 Szczekociny http://www.agrofirmaszczekociny.pl  

Stoczek Natura Sp. z o.o.  17 100-249 
Stoczek 

Łukowski 
http://www.stoczek.com.pl  

TIR-KON 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

MARCINKOWSCY SP. J.  

82 10-19 Sieradz http://www.tir-kon.pl  

WARMIŃSKIE ZAKŁADY 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-

WARZYWNEGO SP. Z 

O.O.  

13 250-499 Kwidzyn http://www.warzywakwidzyn.com.pl  

 

Категорія продукту: Фрукти, консерви, пляшки та інше упакування 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій 

товарів, 

якими 

торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто 

 

 

Website 

Aber Sp. z o.o.  25 50-99 Warszawa http://www.aber.pl  

Aber Sp. z o.o. Odział w 

Olsztynie  
38 20-49 Olsztyn http://www.aber.pl  

APC-AGRA  90 20-49 Opole http://www.apcagra.eu  

DILARA SP. Z O.O.  5 0-9 Gorzów Wielkopolski http://www.dilara.com.pl  

Duo Tes Sp.j.; Tomasz 

Sibilski Ewa Sibilska  
10 20-49 Grodzisk Mazowiecki http://www.duotes.pl  

FIRMA HANDLOWA 

DORAPOL DOMAGAŁA 

SKWARA SP. J.  

41 10-19 Kraków http://www.dorapol.pl  

GIANA SP. Z O.O.  52 0-9 Piaseczno http://www.giana.pl  

GREEK TRADE SP. Z O.O.  195 0-9 Kraków http://www.greektrade.com.pl  

HJ Heinz Polska Sp. z o.o.  14 500-999 Krobia http://www.heinz.pl  

HJ Heinz Polska Sp. z o.o. 

Oddział  
44 10-19 Warszawa http://www.heinz.pl  

INDEX FOOD SP. Z O.O. 

SPÓŁKA 
11 20-49 Luboń http://www.indexfood.pl  
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KOMANDYTOWA  

ITALMEX WARSZAWA 

SP. Z O.O.  
59 10-19 Warszawa http://www.italmex.pl  

JKS SP. Z O.O.  17 10-19 Kraków http://www.jks.pl  

Levant Foods Sp. z o.o.  24 10-19 Poznań http://www.levant.pl  

LIMPOL SP. Z O.O.  30 0-9 Kraków http://www.verafood.pl  

Mercus Sp. z o.o. 

Przedsiębiorstwo Handlowo-

Produkcyjne  

64 500-999 Polkowice http://www.mercus.com.pl  

MERKUR 09 SP. Z O.O.  65 0-9 Warszawa http://www.merkur.com.pl  

MERRE SP. Z O.O.  27 0-9 Warszawa http://www.merre.pl  

POLMARKUS SP. Z O.O.  51 100-249 Pyskowice http://www.polmarkus.com.pl  

Rajdimpex Sp. z o.o.  7 100-249 Sucha Beskidzka http://www.rajdimpex.com.pl  

RUN-CHŁODNIA WE 

WŁOCŁAWKU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  

11 250-499 Włocławek http://www.runchlodnia.com.pl  

Spółdzielcza Agrofirma 

Szczekociny  
19 100-249 Szczekociny http://www.agrofirmaszczekociny.pl  

TELKO-POLAND SP. Z 

O.O.  
10 20-49 Warszawa http://www.telko.com/pl  

WARMIŃSKIE ZAKŁADY 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-

WARZYWNEGO SP. Z O.O.  

13 250-499 Kwidzyn http://www.warzywakwidzyn.com.pl  

 

Категорія продукту: Фрукти, оброблені 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій 

товарів, 

якими 

торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто 

 

 

Website 

3 Topole Sp. z o.o.Sp.k.  2 50-99 Łomianki http://www.3topole.pl  

AGROBAKAL A.CURYŁO, 

E.SZCZOTKA SP. J.  
14 20-49 Pyskowice http://www.agrobakal.com.pl  

Agrocon Sp.j. E. 

Przyborowska i S-ka  
27 10-19 Warszawa http://www.agrocon.pl  

AGRO-WODZISŁAW SP. Z 

O.O.  
10 20-49 Wodzisław Śląski http://www.agro-wodzislaw.pl  

APC-AGRA  90 20-49 Opole http://www.apcagra.eu  

BAKELS POLSKA SP. Z 

O.O.  
12 10-19 Łódź http://www.bakels.pl  

BAKOMA BIS SP. Z O.O.  2 50-99 Kozienice http://www.bakomabis.pl  

BALTIMA SP. Z O.O.  38 10-19 Gdynia http://www.baltima.com.pl  

FIRMA HANDLOWA 

DORAPOL DOMAGAŁA 

SKWARA SP. J.  

41 10-19 Kraków http://www.dorapol.pl  

HJ Heinz Polska Sp. z o.o.  14 500-999 Krobia http://www.heinz.pl  
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HJ Heinz Polska Sp. z o.o. 

Oddział  
44 10-19 Warszawa http://www.heinz.pl  

Levant Foods Sp. z o.o.  24 10-19 Poznań http://www.levant.pl  

LIMPOL SP. Z O.O.  30 0-9 Kraków http://www.verafood.pl  

MERKUR 09 SP. Z O.O.  65 0-9 Warszawa http://www.merkur.com.pl  

PROXY SP. J. ROBERT 

ŚLIWIŃSKI BEATA 

ŚLIWIŃSKA  

17 0-9 Wrocław http://www.proxy.com.pl  

Spółdzielcza Agrofirma 

Szczekociny  
19 100-249 Szczekociny http://www.agrofirmaszczekociny.pl  

Stoczek Natura Sp. z o.o.  17 100-249 Stoczek Łukowski http://www.stoczek.com.pl  

Symbio Polska SA  7 20-49 Lublin http://www.symbio.pl  

TIR-KON 

PRZEDSIĘBIORSTWO 

WIELOBRANŻOWE 

MARCINKOWSCY SP. J.  

82 10-19 Sieradz http://www.tir-kon.pl  

UREN NOVABERRY SP. Z 

O.O.  
6 50-99 Lublin http://www.uren.com.pl  

WARMIŃSKIE ZAKŁADY 

PRZETWÓRSTWA 

OWOCOWO-

WARZYWNEGO SP. Z O.O.  

13 250-499 Kwidzyn http://www.warzywakwidzyn.com.pl  

 

Категорія продукту: Імпортери-експортери, продукти харчування та напої 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій 

товарів, 

якими 

торгує 

компанія 

Кількість робітників Місто 

 

 

Website 

Animex Foods Sp. z o. o. sp.k.  44 More than 5000 Ostróda http://www.animex.pl  

ANIMEX Foods Sp. z o.o. sp. 

k.  
47 More than 5000 Warszawa http://www.animex.com.pl  

Atlantika Sp. z o.o.  4 0-9 Warszawa http://www.atlantika.pl  

Danone Sp. z o.o.  5 1000-4999 Warszawa http://www.danone.pl  

DANOPOL SP. Z O.O.  73 0-9 Gdynia http://www.danopol.com.pl  

DE SOTO SP. Z O.O.  51 0-9 Warszawa http://www.desoto.pl  

DOLCE VITA SP. Z O.O.  20 10-19 Gdynia http://www.dolcevita.pl  

Duo Tes Sp.j.; Tomasz Sibilski 

Ewa Sibilska  
10 20-49 Grodzisk Mazowiecki http://www.duotes.pl  

FROZO SP. J. 

G.WALCZEWSKI, 

J.BACHLEDA-

KSIĘDZULARZ, 

S.KOCIOŁEK  

3 10-19 Zakopane http://www.twojewino.pl  

GREEK TRADE SP. Z O.O.  195 0-9 Kraków http://www.greektrade.com.pl  

Levant Foods Sp. z o.o.  24 10-19 Poznań http://www.levant.pl  

LIMPOL SP. Z O.O.  30 0-9 Kraków http://www.verafood.pl  

LOUIS DREYFUS 10 0-9 Warszawa http://www.ldcommodities.com  
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COMPANY POLSKA SP. Z 

O.O.  

MERRE SP. Z O.O.  27 0-9 Warszawa http://www.merre.pl  

MOGYI POLSKA SP. Z O.O.  17 20-49 Sosnowiec http://www.mogyi.hu  

PAVONIQUE SP. Z O.O.  29 10-19 Piaseczno http://www.pavonique.pl  

PHI BEFRA FRANKOWSKI 

SP.J.  
9 0-9 Warszawa http://www.befra.pl  

PROXY SP. J. ROBERT 

ŚLIWIŃSKI BEATA 

ŚLIWIŃSKA  

17 0-9 Wrocław http://www.proxy.com.pl  

PRZEDSIĘBIORSTWO 

HANDLOWE 

WIELOBRANŻOWE OKAPI 

IMPORT-EXPORT 

WIESŁAWA I ZDZISŁAW 

PIEJAK SP. J.  

18 10-19 Piotrków Trybunalski http://www.okapi.pl  

Südzucker Polska SA  18 500-999 Wrocław http://www.cukier-krolewski.pl  

ULMO SP. Z O.O.  8 0-9 Warszawa http://www.ulmo.pl  

Wibial-Ś. Oleksza i Spółka, sp. 

j.  
168 10-19 Wasilków http://WWW.WIBIAL.PL  

WITEX-HANDEL SP. Z O.O. 

W UPADŁOŚCI 

LIKWIDACYJNEJ  

46 20-49 Gdynia http://www.witexhandel.pl  

ZA. MA WINE & FOOD SP. 

Z O.O.  
10 0-9 Ożarów Mazowiecki http://www.zama.pl  

 

Список контрагентів в Швеції 
Категорія продукту: Джем 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій товарів, 

якими торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто Website 

Bergendahl Food AB  53 500-999 Hässleholm http://www.bergendahlsgruppen.se  

KåKå AB  359 100-249 Lomma http://www.kaka.se  

MALVIA 

LIVSMEDELSPRODUKTER 

AB  

25 20-49 Trelleborg http://www.malvia.se  

Matkompaniet AB  59 20-49 Borås http://www.matkompaniet.se  

Piwa Food AB  17 20-49 Stenkullen http://www.piwafood.se  

Sigvard Hellbergs Säljlager 

AB  
36 10-19 Skövde http://www.shspar.com  
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Категорія продукту: Фрукти, консерви, пляшки та інше упакування 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій 

товарів, 

якими 

торгує 

компанія 

Кількість робітників Місто 

 

 

Website 

Caldic Sweden AB  71 50-99 Malmö http://www.norfoods.se  

Fontana Food AB  55 20-49 Tyresö http://www.fontanafood.se  

KåKå AB  359 100-249 Lomma http://www.kaka.se  

Matkompaniet AB  59 20-49 Borås http://www.matkompaniet.se  

OREX AB  75 10-19 Staffanstorp http://www.orex.se  

Piwa Food AB  17 20-49 Stenkullen http://www.piwafood.se  

Sigvard Hellbergs Säljlager 

AB  
36 10-19 Skövde http://www.shspar.com  

Tage Lindblom, AB  4 20-49 Järfälla http://www.tagelindblom.se  

 

Категорія продукту: Фрукти, оброблені 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій 

товарів, 

якими 

торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто 

 

 

Website 

ASM Foods AB  14 100-249 Mjölby http://www.asmfoods.com  

Bergendahl Food AB  53 500-999 Hässleholm http://www.bergendahlsgruppen.se  

Brenntag Nordic AB  301 100-249 MALMÖ 
http://www.brenntag.com/sweden/sv/vårt-

foeretag/index.jsp  

Caldic Sweden AB  71 50-99 Malmö http://www.norfoods.se  

Engelhardt & Co AB, B.  102 50-99 Västra Frölunda http://www.engelhardt.se  

Ewalco AB  57 10-19 MÖLNDAL http://www.ewalco.se  

Ewerman AB  52 100-249 Helsingborg http://www.ewerman.se  

Fontana Food AB  55 20-49 Tyresö http://www.fontanafood.se  

Kahls Kaffe AB  16 50-99 Västra Frölunda http://www.kahls.se  

KåKå AB  359 100-249 Lomma http://www.kaka.se  

MALVIA 

LIVSMEDELSPRODUKTER 

AB  

25 20-49 Trelleborg http://www.malvia.se  

Matkompaniet AB  59 20-49 Borås http://www.matkompaniet.se  

Nordfalks Industri AB  36 10-19 Mölndal http://www.nordfalks.se  

Piwa Food AB  17 20-49 Stenkullen http://www.piwafood.se  

Sackeus AB  20 10-19 Göteborg http://www.sackeus.se  

Sigvard Hellbergs Säljlager 

AB  
36 10-19 Skövde http://www.shspar.com  

 

  



 30 

Категорія продукту: Імпортери-експортери, продукти харчування та напої 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій 

товарів, 

якими 

торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто 

 

 

Website 

ASBA AB  2 20-49 Kungens Kurva http://www.asba.se  

Bibendum AB  4 10-19 Stockholm http://www.bibendum.se  

Edrington Sweden AB  2 20-49 Stockholm http://www.liquidinspiration.com  

Enjoy Wine & Spirits AB  8 20-49 Stockholm http://www.enjoywine.se  

Jakobsson och Söderström 

AB  
2 0-9 Malmö http://www.js-vin.com  

Marks Bryggeri, AB  9 0-9 Skene http://www.marksbryggeri.se  

Nigab, AB  15 20-49 Kungsbacka http://www.nigab.se  

Olle Hartwig AB  10 0-9 Johanneshov http://www.hartwig.se  

Olle Svenssons Partiaffär AB  22 100-249 Olofström http://www.ollesab.com  

Saturnus AB  3 20-49 Malmö http://www.saturnus.se  

Spring Wine & Spirits AB  2 20-49 Vårby http://www.spendrupsvin.se  

WSB The Beverage Company 

AB  
4 0-9 Mölnlycke http://www.wsb.se  

 

Список контрагентів в Великій Британії 
Категорія продукту: Джем 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій товарів, 

якими торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто Website 

Darlington & Daughters  4 20-49 Hässleholm Crewe 

F Duerr & Sons Ltd  2 100-249 Lomma Manchester 

Mackays  8 100-249 Trelleborg Arbroath 

Paterson Arran  13 100-249 Borås Livingston 

Renshaw  14 100-249 Stenkullen Liverpool 

Rosebud Preserves Ltd  2 10-19 Skövde Ripon 

Wendy Brandon Handmade 

Preserves  
2 0-9  Boncath 
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Категорія продукту: Фрукти, консерви, пляшки та інше упакування 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій 

товарів, 

якими 

торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто 

 

 

Website 

Baxters Food Group  10 500-999 Fochabers http://www.baxters.com  

Bennett Opie Ltd  3 100-249 Sittingbourne http://www.b-opie.com  

Christopher James Preserve  1 0-9 Wimborne http://www.preserve.force9.co.uk  

Kitchen Garden  1 20-49 Stroud http://www.kitchengardenfoods.co.uk  

Orchard House Foods Ltd  9 500-999 Corby http://www.ohf.co.uk  

Paterson Arran  13 100-249 Livingston http://www.paterson-arran.com  

Renshaw  14 100-249 Liverpool http://www.renshawnapier.co.uk  

 

Категорія продукту: Фрукти, оброблені 

 

Назва компанії 

Кількість 

категорій 

товарів, 

якими 

торгує 

компанія 

Кількість 

робітників 
Місто 

 

 

Website 

C S M  7 500-999 Wirral http://www.csmbakerysolutions.com  

D K S H Great Britain Ltd  11 20-49 London http://www.dksh.com/uk  

Darlington & Daughters  4 20-49 Crewe http://www.mrsdarlingtons.com  

Edinburgh Salmon Company  12 250-499 Dingwall http://www.edinburghsalmon.co.uk  

Eurolink Corporation Ltd  1 0-9 Slough http://www.eurolinkcorp.com  

F Duerr & Sons Ltd  2 100-249 Manchester http://www.duerrs.co.uk  

Fourayes  2 50-99 Sittingbourne http://www.fourayes.com  

Mackays  8 100-249 Arbroath http://www.mackays.com  

Marcantonio  9 50-99 Barking http://www.marcantonio.co.uk  

Paterson Arran  13 100-249 Livingston http://www.paterson-arran.com  

Renshaw  14 100-249 Liverpool http://www.renshawnapier.co.uk  

Rosebud Preserves Ltd  2 10-19 Ripon http://www.rosebudpreserves.co.uk  

Stute Foods  9 0-9 Bristol http://www.stute-foods.com  

Tiptree  11 250-499 Colchester http://www.tiptree.com  

Wendy Brandon Handmade 

Preserves  
2 0-9 Boncath http://www.wendybrandon.co.uk  
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7. Профільні виставки 
 

Fruit Logistica  

Міжнародна виставка фруктів та овочів 

 

Країна: Німеччина 

Місто: Берлін 

Місце проведення: Berlin ExpoCenter City 

Тип показу: Міжнародний  

1-й рік виставки: 1993  

Частота: щорічно 

Експонати / основні сектори: Свіжі фрукти, свіжі овочі / свіжі гриби, картопля, свіжа продукція 

зручності та харчування, заморожені фрукти та овочі, органічні продукти, сухофрукти, квіти та 

рослини для торговельних точок самообслуговування, ярмаркової торгівлі, насіння, 

післязбиральна обробка, системи моніторингу температури та продуктів, системи маркування та 

зважування, упаковка, зберігання, транспорт, логістика, порти для обробки, фруктові термінали, 

системи очищення, системи переробки, цифрові технології - програми, бізнес-системи, 

обладнання, магазин, контроль якості, маркетинг, консалтинг, торгові асоціації / офіційні 

представники, програма заходів 

 

Sial Paris 

Найбільша у світі інноваційна виставка продуктів харчування 

 

Країна: Франція 

Місто: Париж 

Місце проведення: Paris Nord Villepinte 

Тип показу: Міжнародний  

1-й рік виставки: 1964  

Частота: кожні два роки 

Експонати / основні сектори: Корм для домашніх тварин. М'ясо в'ялене і солоне. Продовольчі та 

сухі товари. Фрукти та овочі. Садівництво. Риба, молюски та молюски. Молочні продукти та 

яйця. Вишукані хлібобулочні, кондитерські та кондитерські вироби. Делікатеси. М'ясо і 

субпродукти. Птах і дичина. Вино і спиртні напої. Алкогольні та безалкогольні напої. Рекламні 

агентства. Торгівельна преса та послуги. Обладнання та послуги  

Сфери бізнесу: хлібобулочні вироби, кондитерські вироби, продукти харчування, напої, м'ясна 

промисловість 

 

Anuga 

Провідна виставка світової харчової промисловості 

 

Країна: Німеччина 

Місто: Кельн 

Місце проведення: Koelnmesse 

Тип показу: Міжнародний  

1-й рік виставки: 1924  

Частота: кожні два роки 

Експонати / основні сектори: Виробники, імпортери та оптовики продуктів харчування та напоїв, 

технології громадського харчування, постачальники послуг для сфери громадського харчування 

та роздрібної торгівлі продовольчими товарами, торгові агенції, постачальники спеціальностей, 

постачальники свіжих товарів 

 

Polagra Food 



 33 

Міжнародна виставка продовольчих товарів 

 

Країна: Польща 

Місто: Познань 

Місце проведення: Poznan International Fair 

Тип показу: Міжнародний  

1-й рік виставки: 1985  

Частота: щорічно 

Експонати / основні сектори: Виставка продовольства та напоїв (сільськогосподарські та харчові 

продукти, парафармацевтики та дієтичні добавки, табаки та тютюнові вироби), виставка 

обладнання та франчайзингу (магазинне обладнання, франчайзингові мережі), виставка вина та 

спиртних напоїв (продукція дріжджової та спиртної промисловості, винна продукція, продукти 

пивоваріння та пивоварної промисловості) 

 

WorldFood Poland 

Міжнародна виставка продуктів харчування та напоїв 

 

Країна: Польща 

Місто: Варшава 

Місце проведення: Warszawskie Centrum EXPO XXI 

Тип показу: Міжнародний  

1-й рік виставки: 2014  

Частота: щорічно 

Експонати / основні сектори: Продукти харчування та напої: продуктові продукти, фрукти та 

овочі, м'ясо-молочні продукти, солодощі та закуски, олія, безалкогольні напої (гарячі та холодні). 

EcoFood: органічні, натуральні та здорові продукти. NutraFood: харчові / харчові добавки. 

Інгредієнти: сировина та харчові інгредієнти. Вино та спиртні напої: вино, спиртні напої, пиво, 

сидр. FoodTech: технології та послуги, що застосовуються в харчовій промисловості 

 

MEDFEL 

Міжнародна бізнес виставка з фруктів і овочів 

 

Країна: Франція 

Місто: Пенпіньян 

Місце проведення: Parc des Expositions 

Тип показу: Міжнародний  

1-й рік виставки: 2009  

Частота: щорічно 

Експонати / основні сектори: Фрукти та овочі: Виробництво, опт, роздрібна торгівля, імпорт-

експорт та відвантаження. Транспорт та логістика холодильних та заморожених продуктів. 

Переробка та упаковка. Обладнання для вирощування, збирання врожаю, зрошення, обробки, 

сортування, консервація, упаковка. Обладнання для утримання плантацій та розплідників. 

Теплиці. Посадка продуктів (молодняк, насіння та добрива). Консервація та упаковка продуктів. 

Органічні фрукти та овочі на національному та міжнародному рівнях 

 

Freskon 

Міжнародна виставка фруктів та овочів 

 

Країна: Греція 

Місто: Салоніки 

Місце проведення: Thessaloniki International Exhibition & Congress Centre 

Тип показу: Міжнародний  
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1-й рік виставки: 2015  

Частота: щорічно 

Експонати / основні сектори: Свіжі фрукти та овочі, органічні фрукти та овочі, пакувальні 

матеріали та стандартизація, обладнання та витратні матеріали для упаковки та стандартизації, 

транспорту та логістики, контролю якості, консультацій 

 

FRUIT ATTRACTION 

Міжнародна виставка фруктів та овочів 

 

Країна: Іспанія 

Місто: Мадрид 

Місце проведення: Feria de Madrid 

Тип показу: Міжнародний  

1-й рік виставки: 2009  

Частота: щорічно 

Експонати / основні сектори: Свіжі фрукти та овочі, біологічні продукти, бобові, сухофрукти, 

трави та спеції, найменування якості, виробництво, розподіл та послуги 
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ВИСНОВОК 

 
В рамках дослідження ринку малинового джему визначено загальний аналіз світового 

імпорту фруктових джемів України, проаналізовані пріоритетних ринків збуту українських 

фруктових джемів, а саме: Німеччина, Польща, Швеція та Велика Британія, визначенні тарифні 

та нетарифні обмеження по цим країнам, з якими може зіткнутися замовник, був запропонований 

список контрагентів та профільних виставок.   

Експортна частка України в Німеччині має тенденцію до зростання та ринок ЄС дуже 

сприятливий для України, що свідчить 0% ставка мита при наявності сертифіката походження 

форми EUR.1 та переорієнтованість економіки України на ринок ЄС. 

Згідно з офіційними даними за експортним потенціалом українські фруктові джеми 

Німеччина займає третє місце (150,3 тис. USD). Фактичний експорт України до Німеччини 

складає 28,8 тис. USD, невикористаний потенціал – 121,5 тис. USD. 

Фактичний експорт джемів України до Польщі складає 55,6 тис. USD. Експортний 

потенціал має тенденцію до збільшення, що складає 95,1 тис. USD. Наразі експорні постаки 

України джемів в грошову еквіваленті складають 366,7 USD, але є можливість збільшити цей 

показник до 40,4 тис. USD. Тому ми радимо замовнику обов’язково звернути на це свою увагу, та 

використати вигідний шанс на успіх у диверсифікації експорту.   

Також можемо порадити звернути увагу на наступні ринки збуту: Нідерланди, США та 

Китай. Частка експортного потенціалу по цим країнам зростає кожного року. Наприклад, 

Нідерланди на сьогоднішній день займає друге місце по експортному потенціалу - 164,2 тис. 

USD, невикористаний потенціал складає 163 тис. USD. Тобто України має можливість збільшити 

експортні поставки до Нідерландів удвічі. США займає четверте місце по експортному 

потенціалу – 121,7 тис. USD, фактичний потенціал складає 114,2 тис. USD. Потрібно 

продовжувати встановлювати стійкі, довгострокові, контрактні відносини з імпортерами США. 

Щодо ринку Китаю, він займає п’яте місце по експортному потенціалу та має 107,1 тис. USD, 

фактичний експорт – 35,1 тис. USD, невикористаний потенціал складає 72 тис. USD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Маркетинговий аналіз підготовлено у межах проєкту «Збереження та відновлення 

експортного і виробничого потенціалу МСБ Запорізької області в умовах воєнного стану», 

який реалізує Запорізька торгово-промислова палата в межах Програми ООН із відновлення 

та розбудови миру за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: 

Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та 

розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі народонаселення 

(UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО). 

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), 

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди Данії, 

Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії. 

 

 

 


