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Павло Коваль прийняв участь у засіданні круглого столу: "Цінова ситуація на ринку 

борошна та хліба в Україні". Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/pavlo-

koval-priynyav-uchast-u-zasidanni-kruglogo-stolu-cinova-situaciya-na-rinku-boroshna-ta  

АСТАРТА-КИЇВ єдина серед аграрних компаній в Україні має статус акредитованого 

роботодавця АССА. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/astarta-kiyiv-

iedina-sered-agrarnih-kompaniy-v-ukrayini-maie-status-akreditovanogo  

ССЗ «НІБУЛОН» та ОСЕА підписали угоду на будівництво патрульних 

прикордонних катерів. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/ssz-nibulon-

ta-osea-pidpisali-ugodu-na-budivnictvo-patrulnih-prikordonnih-kateriv  

Агровиробники чекають на нові можливості фінансування за аграрними розписками 

із прийняттям законопроекту №2805-Д. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/agrovirobniki-chekayut-na-novi-mozhlivosti-finansuvannya-za-agrarnimi-
rozpiskami-iz  

2 грудня відбулась нарада за участі першого заступника Міністра аграрної політики 

Тараса Висоцького. Детальніше за посиланням: 
https://www.facebook.com/agroconf.org/posts/1946779828817520  

        Новини 
Верховна Рада 2 грудня прийняла бюджет на 2022 рік. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/verhovna-rada-2-grudnya-priynyala-byudzhet-na-2022-rik  

У Верховній Раді зареєстрували більше десятка проектів постанови про скасування рішення ВРУ 

про прийняття законопроекту №5600. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/u-

verhovniy-radi-zareiestruvali-bilshe-desyatka-proektiv-postanovi-pro-skasuvannya-rishennya  

АСТАРТА-КИЇВ завершила копати цукровий буряк. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/astarta-kiyiv-zavershila-kopati-cukroviy-buryak  

Україна завершує рік з рекордним доларовим ВВП - Юлія Свириденко. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/ukrayina-zavershuie-rik-z-rekordnim-dolarovim-vvp-yuliya-sviridenko  

Мінекономіки розширило перелік української сільгосптехніки, 25% вартості якої компенсує 

держава. Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/minekonomiki-rozshirilo-perelik-

ukrayinskoyi-silgosptehniki-25-vartosti-yakoyi-kompensuie  

«НІБУЛОНівські» фахівці серед кращих механізаторів Миколаївщини. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/nibulonivski-fahivci-sered-krashchih-mehanizatoriv-mikolayivshchini  

Розробка пілотного проекту зі зрошення на фінальній стадії – Мінагрополітики. Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/rozrobka-pilotnogo-proektu-zi-zroshennya-na-finalniy-stadiyi-

minagropolitiki  

Свіжа молочна продукція не в тренді. Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/svizha-

molochna-produkciya-ne-v-trendi   

За листопад кількість земельних аукціонів у системі Прозорро.Продажі збільшилася в 4,5 рази. 

Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/za-listopad-kilkist-zemelnih-aukcioniv-u-sistemi-

prozorroprodazhi-zbilshilasya-v-45-razi  

Приватизовано 76% від всіх потужностей ДП Укрспирту. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/privatizovano-76-vid-vsih-potuzhnostey-dp-ukrspirtu  

Частка великих підприємств у загальній структурі підприємств галузі свинарства поступово 

збільшується. Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/chastka-velikih-pidpriiemstv-u-
zagalniy-strukturi-pidpriiemstv-galuzi-svinarstva-postupovo  

Україна зміцнила позиції в Глобальному індексі продовольчої безпеки. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/ukrayina-zmicnila-poziciyi-v-globalnomu-indeksi-prodovolchoyi-bezpeki  
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