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 Українська аграрна конфедерація вітає Асоціацію українських виробників 
"Морозиво і заморожені продукти" з нагоди 20-річчя з дня заснування! 
Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/ukrayinska-agrarna-

konfederaciya-vitaie-asociaciyu-ukrayinskih-virobnikiv-morozivo-i 

Надано оцінку прогресу імплементації Глави 13 Угоди про асоціацію 
Україна – ЄС «Торгівля і сталий розвиток». Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/nadano-ocinku-progresu-implementaciyi-glavi-13-ugodi-pro-

asociaciyu-ukrayina-ies-torgivlya-i  
Ціни на сільськогосподарську продукцію зростають. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/cini-na-silskogospodarsku-produkciyu-zrostayut  
Відбулися Установчі збори для формування Громадської ради при 
Міністерстві фінансів України. Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/agroconf.org  

Відбулися робоча нарада Комітету з питань економічного розвитку на тему: 
"Цінова ситуація на ринку цукру в Україні". Детальніше за посиланням: 

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

 
Новини 

«НІБУЛОН» зібрав рекордний врожай соняшнику. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/nibulon-zibrav-rekordniy-vrozhay-sonyashniku 

Нарощення виробництва олії - проект на найближчі 10 років. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/naroshchennya-virobnictva-oliyi-proekt-na-nayblizhchi-10-rokiv  

Кліматичний саміт у Глазго: європейцям потрібна Україна. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/klimatichniy-samit-u-glazgo-ievropeycyam-potribna-ukrayina  

Ухвалено Методику нормативної грошової оцінки земельних ділянок. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/uhvaleno-metodiku-normativnoyi-groshovoyi-ocinki-
zemelnih-dilyanok  

Україна та Канада розпочинають переговори щодо перегляду положень Угоди про вільну 

торгівлю. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/ukrayina-ta-kanada-
rozpochinayut-peregovori-shchodo-pereglyadu-polozhen-ugodi-pro-vilnu 
Україна та Республіка Вірменія обговорили питання поглиблення двосторонньої 

співпраці в аграрній сфері. Детальніше за 

Посиланням: http://agroconf.org/content/ukrayina-ta-respublika-virmeniya-obgovorili-pitannya-
pogliblennya-dvostoronnoyi-spivpraci-v   

Верховна Рада підтримала в першому читанні проект Держбюджету на 2022 рік. 

Детальніше за       посиланням: http://agroconf.org/content/verhovna-rada-pidtrimala-v-

pershomu-chitanni-proekt-derzhbyudzhetu-na-2022-rik 

Представники проекту IFC презентували «Розвиток доступу агросектору України до 

ринків капіталу». Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/predstavniki-proektu-

ifc-prezentuvali-rozvitok-dostupu-agrosektoru-ukrayini-do-rinkiv  

Україна та Чилі зацікавлені розпочати переговорний процес щодо Угоди про вільну 

торгівлю. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/ukrayina-ta-chili-zacikavleni-

rozpochati-peregovorniy-proces-shchodo-ugodi-pro-vilnu  

В Україні розробляють онлайн-платформу каналів збуту для аграріїв. Детальніше за 
посиланням: http://agroconf.org/content/v-ukrayini-rozroblyayut-onlayn-platformu-kanaliv-zbutu-

dlya-agrariyiv   

У світі поглиблюється кліматична криза. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/u-sviti-pogliblyuietsya-klimatichna-kriza  
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