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Китай стає одним з найбільш зацікавлених партнерів в імпорті українського 
продовольства. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/kitay-staie-odnim-z-

naybilsh-zacikavlenih-partneriv-v-importi-ukrayinskogo-prodovolstva 

Чи впадуть в Україні ціни на гречку і чого очікувати? Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/chi-vpadut-v-ukrayini-cini-na-grechku-i-chogo-ochikuvati 

Відбувся Форуму громадянського суспільства. Детальніше за посиланням: 

https://www.facebook.com/agroconf.org  

Проведено вебінар «Приватні стандарти та їх роль у торгівлі агропродовольчою 
продукцією». Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/pavlo.koval.ua  

        Новини 
Україна експортувала 45% пшениці, узгодженої в зерновому меморандумі. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/ukrayina-eksportuvala-45-pshenici-uzgodzhenoyi-v-zernovomu-

memorandumi 

НБУ затвердив нормативну базу для запуску системи агрострахування з державною підтримкою. 

Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/nbu-zatverdiv-normativnu-bazu-dlya-zapusku-

sistemi-agrostrahuvannya-z-derzhavnoyu       

"Солодкий" сезон. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/solodkiy-sezon      

Закон про ВВТ, що має відстоювати національні інтереси, фактично споворений. Українцям 

портібен новий - НІБУЛОН. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/zakon-pro-vvt-shcho-

maie-vidstoyuvati-nacionalni-interesi-faktichno-spovoreniy-ukrayincyam  

Біометан може покрити 25% загального річного споживання газу в Україні. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/biometan-mozhe-pokriti-25-zagalnogo-richnogo-spozhivannya-gazu-v-

ukrayini   

АСТАРТА: працювати для країни з фокусом на глобальні ринки. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/astarta-pracyuvati-dlya-krayini-z-fokusom-na-globalni-rinki   

Україна має активізувати всі проєкти з Китаєм на взаємовигідній основі. Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/ukrayina-maie-aktivizuvati-vsi-proiekti-z-kitaiem-na-vzaiemovigidniy-

osnovi 

Представники польських та українських інвесторів обговорили перспективи двосторонньої 

співпраці. Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/predstavniki-polskih-ta-ukrayinskih-

investoriv-obgovorili-perspektivi-dvostoronnoyi    

У поточному сезоні виробництво української олії зросте майже на 25%.  Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/u-potochnomu-sezoni-virobnictvo-ukrayinskoyi-oliyi-zroste-mayzhe-
na-25  

Йорданія та Україна планують розширити співпрацю в аграрному секторі. Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/yordaniya-ta-ukrayina-planuyut-rozshiriti-spivpracyu-v-agrarnomu-

sektori 

Швейцарська компанія зацікавилась інвестиціями в українські підприємства на альтернативних 

джерелах енергії. Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/shveycarska-kompaniya-

zacikavilas-investiciyami-v-ukrayinski-pidpriiemstva-na-alternativnih   

Таджикистан та Україна зацікавлені у подальшому нарощуванні торгівлі. Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/tadzhikistan-ta-ukrayina-zacikavleni-u-podalshomu-naroshchuvanni-

torgivli 

Уряд схвалив законодавчі заходи з боротьби з фальсифікацією харчової продукції. Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/uryad-shvaliv-zakonodavchi-zahodi-z-borotbi-z-falsifikaciieyu-

harchovoyi-produkciyi   

На 2022 рік питання підтримки садівництва є в пріоритеті для Мінагрополітики. Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/na-2022-rik-pitannya-pidtrimki-sadivnictva-ie-v-prioriteti-dlya-

minagropolitikiм                                                                  Інформаційний центр ВГО «УАК» 

 

e-mail: agroconf@gmail.com, web-сайт: www.agroconf.org 
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