
#208(3) 

 

Новини УАК 

DIGEST – УАК  

 
січень  2022 

Дорогий газ - проблема сьогодення? Детальніше за посиланням:  
http://agroconf.org/content/dorogiy-gaz-problema-sogodennya  

АСТАРТА у 2021 році сплатила 1,6 млрд грн податків. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/astarta-u-2021-roci-splatila-16-mlrd-grn-podatkiv  

"Все впирається в газ", - Павло Коваль про ціни на продукти харчування на UA 

Першому. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/vse-vpiraietsya-v-gaz-pavlo-

koval-pro-cini-na-produkti-harchuvannya-na-ua-pershomu  

Ключові чинники впливу на агробізнес. Прогноз зернового ринку-2022 від Сергія 

Феофілова. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/klyuchovi-chinniki-vplivu-

na-agrobiznes-prognoz-zernovogo-rinku-2022-vid-sergiya-feofilova  

Що може чекати Україну, якщо уряд не почує аграріїв. Детальніше за посиланням: 
http://agroconf.org/content/shcho-mozhe-chekati-ukrayinu-yakshcho-uryad-ne-pochuie-agrariyiv  

 

        Новини 
До торгів з продажу газу власного видобутку на лютий допущено 256 підприємств. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/do-torgiv-z-prodazhu-gazu-vlasnogo-vidobutku-na-lyutiy-

dopushcheno-256-pidpriiemstv  

У 2021 році частка скарг агровиробників до бізнес-омбудсмена склала 17%. Детальніше за 

посиланням: http://agroconf.org/content/u-2021-roci-chastka-skarg-agrovirobnikiv-do-biznes-ombudsmena-

sklala-17  

Ще 48 підприємств-виробників соціально важливих продуктів матимуть право придбати газ за 

зниженою ціною. Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/shche-48-pidpriiemstv-
virobnikiv-socialno-vazhlivih-produktiv-matimut-pravo-pridbati-gaz-za  

Ціни на пшеницю продовжують спекулятивне зростання, наближаючись до грудневих максимумів. 

Детальніше за посиланням: http://agroconf.org/content/cini-na-pshenicyu-prodovzhuyut-spekulyativne-

zrostannya-nablizhayuchis-do-grudnevih   

Казахстан вводить заборону на експорт фуражу. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/kazahstan-vvodit-zaboronu-na-eksport-furazhu  

Аргентина зібрала рекордний урожай пшениці у 2021/22 МР. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/argentina-zibrala-rekordniy-urozhay-pshenici-u-202122-mr  

Прогнози НБУ щодо інфляції та зростання ВВП України на 2022 р. погіршилися. Детальніше за 

посиланням:  http://agroconf.org/content/prognozi-nbu-shchodo-inflyaciyi-ta-zrostannya-vvp-ukrayini-na-2022-

r-pogirshilisya  

Уряд схвалив Концепцію загальнодержавної цільової програми з використання та охорони земель. 

Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/uryad-shvaliv-koncepciyu-zagalnoderzhavnoyi-

cilovoyi-programi-z-vikoristannya-ta-ohoroni  

Опубліковано Топ-10 лінійних елеваторів України за 2021 рік. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/opublikovano-top-10-liniynih-elevatoriv-ukrayini-za-2021-rik  

Укрзалізниця: результати 2021 року та найближчі плани на 2022 рік. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/ukrzaliznicya-rezultati-2021-roku-ta-nayblizhchi-plani-na-2022-rik-0  

В Україні закінчилася дія стандартів у сфері зерна та зернопродуктів. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/v-ukrayini-zakinchilasya-diya-standartiv-u-sferi-zerna-ta-zernoproduktiv  

69% представників українського бізнесу очікує зростання цін на продукти - опитування НБУ. 

Детальніше за посиланням:  http://agroconf.org/content/69-predstavnikiv-ukrayinskogo-biznesu-ochikuie-

zrostannya-cin-na-produkti-opituvannya-nbu  

Китай скоротить виробництво добрив із-за Зимової Олімпіади. Детальніше за посиланням:  

http://agroconf.org/content/kitay-skorotit-virobnictvo-dobriv-iz-za-zimovoyi-olimpiadi  
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