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Відбулася китайсько-українська онлайн конференція з питань міжнародного 

співробітництва у галузі сільського господарства. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/ukrayinska-agrarna-konfederaciya-vitaie-asociaciyu-ukrayinskih-
virobnikiv-morozivo-i 
Відбувся Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. 

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

Створено робочу групу з розвитку цукрової галузі. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/cini-na-silskogospodarsku-produkciyu-zrostayut  

Відбулася міжвідомча конференція на тему: "Ринок мінеральних добрив. Перспективи 

сезону 2021/2022". Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/agroconf.org  

Відбулося чергове обговорення пропозицій щодо нових напрямків державної підтримки 

АПК на 2022 рік. Детальніше за посиланням: https://www.facebook.com/agroconf.org  

       Новини 
АСТАРТА опублікувала Звіт за 9 місяців 2021 року. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/astarta-opublikuvala-zvit-za-9-misyaciv-2021-roku 

ЄБРР виділив Agrofusion додатково €20 млн. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/iebrr-vidiliv-agrofusion-dodatkovo-eu20-mln 

Названо найбільш розповсюджені корупційні ризики у сфері земельних відносин. 
Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/nazvano-naybilsh-rozpovsyudzheni-
korupciyni-riziki-u-sferi-zemelnih-vidnosin 

Зростання цін на газ та добрива підвищує ризики врожаю-2022 в Україні. Детальніше за 
посиланням: http://agroconf.org/content/zrostannya-cin-na-gaz-ta-dobriva-pidvishchuie-riziki-
vrozhayu-2022-v-ukrayini 

Україна та Австрія обговорили можливість збільшення імпорту великої рогатої худоби. 
Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/ukrayina-ta-avstriya-obgovorili-
mozhlivist-zbilshennya-importu-velikoyi-rogatoyi-hudobi  

Як дослідження ґрунту допоможе оптимізувати витрати на добрива? Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/yak-doslidzhennya-gruntu-dopomozhe-optimizuvati-vitrati-
na-dobriva 

В системі Прозорро.Продажі успішно відбулися перші земельні аукціони. Детальніше за       

посиланням: http://agroconf.org/content/v-sistemi-prozorroprodazhi-uspishno-vidbulisya-pershi-
zemelni-aukcioni 
Україна може стати джерелом для трансферу «зелених» технологій у агросекторі. 
Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/ukrayina-mozhe-stati-dzherelom-dlya-
transferu-zelenih-tehnologiy-u-agrosektori  

Нідерланди посунули Білорусь з лідерської позиції імпортерів вершкового масла до 

України. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/niderlandi-posunuli-bilorus-z-
liderskoyi-poziciyi-importeriv-vershkovogo-masla-do-ukrayini  

Ринок землі України сповільнює темпи росту. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/rinok-zemli-ukrayini-spovilnyuie-tempi-rostu    

Нараховано спеціальну бюджетну дотацію за наявні бджолосім’ї. Детальніше за 
посиланням: http://agroconf.org/content/narahovano-specialnu-byudzhetnu-dotaciyu-za-nayavni-

bdzholosimyi  

США та Україна обговорили подальші кроки щодо перегляду Угоди про торговельно-
інвестиційну співпрацю. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/ssha-ta-

ukrayina-obgovorili-podalshi-kroki-shchodo-pereglyadu-ugodi-pro-torgovelno  

Україна нарощує експорт агропродовольчої продукції до країн Азії, Євросоюзу та 
Африки. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/ukrayina-naroshchuie-eksport-

agroprodovolchoyi-produkciyi-do-krayin-aziyi-ievrosoyuzu-ta   

                Інформаційний центр ВГО «УАК» 

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