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"ДОКОПАТИСЯ ДО МИШЕЙ": ЩО ЧЕКАЄ ЕКСПОРТЕРА 
СІЛЬГОСППРОДУКЦІЇ В ЄС? 

 

22.01.2015 

Європейська правда  

 

Україна і Грузія – дружні країни, подібні політично, але зовсім не схожі одна на одну 

економікою. У нас різна структура експорту, наш ВВП вище грузинського в 6 разів (за 

підсумками 2013 року). Але в питанні експорту в Європу, як виявилося, нам є чому повчитися у 

грузинів. Чи знаєте ви, що таке лохина (крім того, що це – ягода)? У Грузії донедавна теж мало…  

 

УКРАЇНА ВИЙШЛА НА ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК МЕДУ 

 

23.01.2015  

ПРЕС-СЛУЖБА МІНІСТЕРСТВА АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА 

 

У цьому році Україні вдалося відкрити доступ на ринок меду у ЄС. Про це Міністр аграрної 

політики та продовольства Олексій Павленко розповів у ефірі Житомирської обласної 

телерадіокомпанії. «Ми пройшли великий шлях, і провели значну кількість роботи із 

регламентами, законодавчими актам, що дозволило нам отримати доступ на ринок ЄС… 

 

УКРАИНА НАДЕЕТСЯ В 2015 ГОДУ УВЕЛИЧИТЬ ЭКСПОРТ ПРОДУКЦИИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В ЕС – ПАВЛЕНКО 

 

23.01.2015 

АПК-Информ 

 

В 2015 г. мы надеемся на увеличение экспорта свинины, говядины и молочной 

продукции на рынок Европейского союза. Об этом заявил министр аграрной политики и 

продовольствия Украины Алексей Павленко, сообщила 23 января пресс-служба Минагропрода. 

«Евросоюз должен сделать свой вклад в рост аграрного сектора Украины путем отмены квот… 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/01/22/7029950/
http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/01/22/7029950/
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=247892456&cat_id=244276429
http://www.apk-inform.com/ru/news/1041015#.VMdiX1PMvRE
http://www.apk-inform.com/ru/news/1041015#.VMdiX1PMvRE
http://www.apk-inform.com/
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УКРАЇНА ПОВИННА ЗА РІК УЗГОДИТИ З ЄС ТЕХРЕГЛАМЕНТИ 
ПРОДУКТІВ 

 

24.01.2015 

Економічна Правда 

 

До кінця 2015 року Україна в особі Держветфітослужби повинна переробити і 

адаптувати техрегламенти продуктів до норм Євросоюза. Про це повідомив заступник голови 

відомства Віталій Башинський, пише ZN.UA. В цілому, зазначив він, в рамках адаптації 

нормативно-правової бази, яка формує і організовує роботу Держветфітослужби, "набралося 

десь 950 сторінок тексту, з… 

 

ЧЕРКАСЬКІ УБОЗІВЦІ ЗАТРИМАЛИ “НА ГАРЯЧОМУ” КЕРІВНИКА СЛУЖБИ 
ВЕТСАННАГЛЯДУ ТА ЙОГО ПІДЛЕГЛИХ 

 

24.01.2015 

Фонд Рідна Країна 

 

Оперативники УБЕЗу викрили злочинну діяльність службовців Черкаського 

представництва регіональної служби ветсаннагляду на державному кордоні. Загальна сума 

хабарів, які вимагали зловмисники, обчислюється десятками тисяч гривень. У ході реалізації 

матеріалів кримінального провадження, відкритого за частиною 3 статті 368 Кримінального 

кодексу України, співробітники… 

 

"АРТЕМСІЛЬ" НЕ ОТРИМУВАЛА ОФІЦІЙНИХ ПРЕТЕНЗІЙ ЩОДО 
ЗАБОРОНИ ПОСТАВОК В РФ 

 

26.01.2015 

Економічна Правда 

 

Підприємство "Артемсіль" та Мінагрополітики України жодних офіційних звернень і 

претензій до якості соляної продукції не отримували. На письмові звернення представники 

Росспоживнагляду поки що не надали жодних пояснень, повідомляє прес-служба 

Мінагрополітики. Як зазначається, на ДП "Артемсіль" впроваджена і успішно функціонує… 

 

 

УЧЕНЫЕ: ГМ-СОЯ ВРЕДНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ 

 

26.01.2015 

АгроНьюс 

 

Почвенная бактерия Bt, гены которой «встроены» в ГМ-сою, оказывает 

токсическое воздействие на организм. За последние нескольку лет ряд лабораторий 

провели исследования обрабатываемой глифосатом ГМ-сои, в семена которой 

«встроены» гены нечувствительной к гербициду почвенной… 

 

http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/24/523482/
http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/24/523482/
http://zn.ua/ECONOMICS/ukraina-dolzhna-uspet-do-konca-goda-soglasovat-s-ek-vse-tehreglamenty-dlya-svoih-produktov-164898_.html
http://ck.ridna.ua/2015/01/24/cherkaski-ubozivtsi-zatrymaly-na-haryachomu-kerivnyka-sluzhby-vetsannahlyadu-ta-joho-pidlehlyh/
http://ck.ridna.ua/2015/01/24/cherkaski-ubozivtsi-zatrymaly-na-haryachomu-kerivnyka-sluzhby-vetsannahlyadu-ta-joho-pidlehlyh/
http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/26/523743/
http://www.epravda.com.ua/news/2015/01/26/523743/
http://agronews.ua/node/49774

