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УЗА виступає проти нової забюрократизованої інструкції щодо обліку зерна. 

Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/uza-vistupaie-proti-novoyi-

zabyurokratizovanoyi-instrukciyi-shchodo-obliku-zerna 

Цукровики звернулись до Прем'єра: стрімкий ріст цін на газ доб'є галузь. Детальніше 

за посиланням: http://agroconf.org/content/cukroviki-zvernulis-do-premiera-strimkiy-rist-cin-na-

gaz-dobie-galuz   

Президент Української аграрної конфедерації, Леонід Козаченко взяв участь у 

Пакистансько-українському бізнес форумі. Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/agroconf.org  

Генеральний директор Української аграрної конфедерації, Павло Коваль був обраний 

до складу Громадської ради при Державному агентстві водних ресурсів України. 

Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/agroconf.org  

        Новини 
В Україні запустили проєкт з утилізації використаної тари з-під ЗЗР. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/v-ukrayini-zapustili-proiekt-z-utilizaciyi-vikoristanoyi-tari-z-pid-zzr  

Відбулося засідання міжвідомчого штабу з оперативного вирішення питань логістики у 

сільському господарстві. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/vidbulosya-chergove-

zasidannya-mizhvidomchogo-shtabu-z-operativnogo-virishennya-pitan       

Болгарія збільшить квоту дозволів на вантажні автоперевезення для України на 25%. Детальніше 

за посиланням: http://agroconf.org/content/bolgariya-zbilshit-kvotu-dozvoliv-na-vantazhni-

avtoperevezennya-dlya-ukrayini-na-25  

Глобальне потепління призведе до нищівних посух та втрат врожаю. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/globalne-poteplinnya-prizvede-do-nishchivnih-posuh-ta-vtrat-vrozhayu    

Проект Закону про врегулювання відносин між постачальниками харчових продуктів і торгівлею – 
на розгляді комітетів ВР. Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/proekt-zakonu-pro-

vregulyuvannya-vidnosin-mizh-postachalnikami-harchovih-produktiv-i 

Україна долучилася до роботи європейської асоціації торгівлі зерновими COCERAL. Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/ukrayina-doluchilasya-do-roboti-ievropeyskoyi-asociaciyi-torgivli-

zernovimi-coceral  

Україна — основний постачальник органічного пшона на території ЄС. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/ukrayina-osnovniy-postachalnik-organichnogo-pshona-na-teritoriyi-ies       

Відбулося чергове засідання робочої групи Мінагрополітики з питань сприяння розвитку 

картоплярства та овочівництва.  Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/vidbulosya-

chergove-zasidannya-robochoyi-grupi-minagropolitiki-z-pitan-spriyannya-rozvitku    

«НІБУЛОН» почав 2021/22 маркетинговий рік із нових рекордів. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/nibulon-pochav-202122-marketingoviy-rik-iz-novih-rekordiv    

Україна 2-га у світі за площею земель, які контролюються іноземними інвесторами. Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/ukrayina-2-ga-u-sviti-za-ploshcheyu-zemel-yaki-kontrolyuyutsya-

inozemnimi-investorami   

Уряд схвалив зміни до Митного тарифу України щодо уніфікації ставок ввізного мита. Детальніше 

за посиланням:  http://agroconf.org/content/uryad-shvaliv-zmini-do-mitnogo-tarifu-ukrayini-shchodo-

unifikaciyi-stavok-vviznogo-mita          

Виробники борошна відмовилися від підписання Меморандуму про граничні межі експорту 

зернових . Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/virobniki-boroshna-vidmovilisya-vid-

pidpisannya-memorandumu-pro-granichni-mezhi-eksportu   
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