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З найкращими побажаннями на новий рік!!! Детальнішеза посиланням: 
http://agroconf.org/content/z-naykrashchimi-pobazhannyami-na-novorichni-svyata  

УАК вітає Вас з Різдвом! Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/uak-vitaie-

vas-z-rizdvom 

Перший млинець нанівець: у 2022 році відбулася перша зустріч представників 

молочної галузі. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/pershiy-mlinec-

nanivec-u-2022-roci-vidbulasya-persha-zustrich-predstavnikiv-molochnoyi  

НІБУЛОН у Запорізькій області збудував сучасний багатоквартирний будинок для 

своїх працівників. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/nibulon-u-zaporizkiy-oblasti-zbuduvala-suchasniy-bagatokvartirniy-
budinok-dlya-svoyih-0  

Інфляція в Україні у 2021 році становила 10%, що вдвічі більше, ніж минулого року - 

Держстат. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/inflyaciya-v-ukrayini-u-2021-roci-stanovila-10-shcho-vdvichi-bilshe-nizh-
minulogo-roku 

Відразу 4 рекорди продемонструвала компанія «НІБУЛОН» з експорту за підсумками 

2021 року. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/vidrazu-4-rekordi-prodemonstruvala-kompaniya-nibulon-z-eksportu-za-

pidsumkami-2021-roku  

Звіт січня USDA: пшениця. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/zvit-sichnya-usda-pshenicya  

АСТАРТА входить у новий рік досягнувши високих результатів у 2021 році: 

Підсумки. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/astarta-vhodit-u-noviy-rik-dosyagnuvshi-visokih-rezultativ-u-2021-roci-

pidsumki  

 

Новини 
Визначено граничні ціни на природній газ для виробників продовольчих товарів, що мають істотну 

соціальну значущість.   Детальніше   за   посиланням: http://agroconf.org/content/viznacheno-granichni-
cini-na-prirodniy-gaz-dlya-virobnikiv-prodovolchih-tovariv-shcho-mayut 

Між 15 державами підписана нова торговельна угода. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/mizh-15-derzhavami-pidpisana-nova-torgovelna-ugoda  

Польща з лютого знизить ПДВ на деякі продукти харчування. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/polshcha-z-lyutogo-znizit-pdv-na-deyaki-produkti-harchuvannya 

Україна вийшла на четверте місце за поставками агропродукції до ЄС. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/ukrayina-viyshla-na-chetverte-misce-za-postavkami-agroprodukciyi-do-ies  

Мінагро опублікувало список підприємств, які мають істотну соціальну значимість. Детальніше за 
посиланням: http://agroconf.org/content/minagro-opublikuvalo-spisok-pidpriiemstv-yaki-mayut-istotnu-

socialnu-znachimist  

Урожай цукрових буряків майже на 30% перевищив показник попереднього року. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/urozhay-cukrovih-buryakiv-mayzhe-na-30-perevishchiv-pokaznik-
poperednogo-roku  

Україна експортувала понад 33 млн т зернових та зернобобових. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/ukrayina-eksportuvala-ponad-33-mln-t-zernovih-ta-zernobobovih 

У 2021 році ціна на зернові досягла максимального рівня з 2012 року - ФАО. Детальніше за 
посиланням: http://agroconf.org/content/u-2021-roci-cina-na-zernovi-dosyagla-maksimalnogo-rivnya-z-2012-
roku-fao 

У 2021 році українські експортери показали найбільші показники з продажу продукції 
рослинництва - Мінекономіки. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/u-2021-roci-
ukrayinski-eksporteri-pokazali-naybilshi-pokazniki-z-prodazhu-produkciyi  
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Український рейтинговий журнал «ТОП-100. Рейтинги найбільших» відзначив працівника 

«НІБУЛОНа».   Детальніше   за   посиланням: http://agroconf.org/content/ukrayinskiy-reytingoviy-zhurnal-
top-100-reytingi-naybilshih-vidznachiv-pracivnika-nibulona-0  

В ЄС введено в дію нове органічне законодавство, що матиме вплив і на Україну. Детальніше за 
посиланням: http://agroconf.org/content/v-ies-vvedeno-v-diyu-nove-organichne-zakonodavstvo-shcho-matime-
vpliv-i-na-ukrayinu  

Кабмін затвердив порядок продажу газу за пільговими цінами для виробників продуктів харчування. 

Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/kabmin-zatverdiv-poryadok-prodazhu-gazu-za-

pilgovimi-cinami-dlya-virobnikiv-produktiv  

Нові обмеження Кабміну щодо націнки на "соціальні" продукти харчування. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/novi-obmezhennya-kabminu-shchodo-nacinki-na-socialni-produkti-

harchuvannya  

У 2021 році Уманський тепличний комбінат експортував понад 1 500 тонн овочів. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/u-2021-roci-umanskiy-teplichniy-kombinat-eksportuvav-ponad-1-500-
tonn-ovochiv  

Кабмін запровадив щоденний моніторинг цін на ліки та продукти харчування. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/kabmin-zaprovadiv-shchodenniy-monitoring-cin-na-liki-ta-produkti-
harchuvannya  

Про механізм допуску виробників продовольчих товарів, що мають істотну соціальну значущість, до 

біржових торгів з продажу газу. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/pro-mehanizm-
dopusku-virobnikiv-prodovolchih-tovariv-shcho-mayut-istotnu-socialnu  

Детальніше про порядок проведення “газових аукціонів” для виробників соціальних продуктів. 

Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/detalnishe-pro-poryadok-provedennya-gazovih-
aukcioniv-dlya-virobnikiv-socialnih-produktiv  

Угорщина вводить держрегулювання цін на продукти. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/ugorshchina-vvodit-derzhregulyuvannya-cin-na-produkti  

В УПОА дали прогноз щодо ситуації на ринку малини. Детальніше за посиланням: 

http://agroconf.org/content/v-upoa-dali-prognoz-shchodo-situaciyi-na-rinku-malini  

Огляд ринку землі за перші півроку. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/oglyad-rinku-
zemli-za-pershi-pivroku  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Інформаційний центр ВГО «УАК» 

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