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ПРЕС-СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

 

Під час робочої поїздки до Львівської області, яка входить до п’ятірки найбільш 

інвестиційно-привабливих регіонів України, Міністр аграрної політики та продовольства 

України Олексій Павленко оглянув оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Шувар».  

«Оптовий ринок «Шувар» у Львові – вражаючий торгово-виробничий комплекс. Для інших 

регіонів… 

 

УКРАИНЕ ПОКА РАНО ДУМАТЬ ОБ ЭКСПОРТЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В 
ЕС 

31.01.2015 

Зеркало Недели 

В данном сегменте Украина пока в глубоких аутсайдерах: лишь 17 украинских предприятий 

поставляют в Евросоюз продукцию животного происхождения. Только полуторам десяткам 

отечественных предприятиям дали "добро" экспортировать продукцию животного 

происхождения в Евросоюз, сообщил в интервью ZN.UA замглавы Госветфитослужбы Виталий 

Башинский. "Семь предприятий поставляют рыбу, пять - мед и столько же предприятий 

продукты птицеводства" - сказал он. Таким образом, ни одно украинское предприятие, которое 

продает готовые пищевые продукты, пока не поставляет свою продукцию на рынок ЕС… 

Андрей Товстыженко 

 

МІНАГРОПОЛІТИКИ: УКРАЇНА ГОТОВА ДО ЗБІЛЬШЕННЯ ЕКСПОРТУ ДО 
КРАЇН ЄС 

 

02.02.2015 
ПРЕС-СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА  

 

2 лютого у Мінагрополітики України відбулася зустріч Міністра аграрної політики та 

продовольства України Олексія Павленка з представниками дипломатичних місій країн-членів 

Європейського Союзу. Також у зустрічі взяли участь заступник Міністра з питань європейської 

інтеграції Владислава Рутицька, надзвичайні та повноважні посли і представники… 

http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247916203&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247916203&cat_id=244277212
http://zn.ua/ECONOMICS/ukraine-poka-rano-dumat-ob-eksporte-pischevyh-produktov-v-es-164897_.html
http://zn.ua/ECONOMICS/ukraine-poka-rano-dumat-ob-eksporte-pischevyh-produktov-v-es-164897_.html
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247921156&cat_id=244277212
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247921156&cat_id=244277212
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УКРАЇНСЬКА ЯЛОВИЧИНА НЕ ЗМОЖЕ ПОТРАПИТИ НА РИНОК ЄС - 
ЕКСПЕРТИ 

 

02.02.2015 

Економічна Правда 

 

Україна не отримає дозвіл на експорт яловичини до Європейського Союзу без 

проведення досліджень ВРХ на губчасту енцефалопатію. Про це повідомляє асоціація 

"Український клуб аграрного бізнесу". Як зазначається, ЄС щорічно імпортує близько 300 тисяч 

тонн м’яса ВРХ. Висока купівельна спроможність європейців та розвинута культура споживання  

яловичини і телятини роблять цей ринок привабливим і для… 

 

 

http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/2/526073/
http://www.epravda.com.ua/news/2015/02/2/526073/

