
Західноукраїнський
агровісник

7 СТ.

AGROPORT AWARDS
ЗБЕРЕ ЛІДЕРІВ
АГРОГАЛУЗІ
ЛЬВІВЩИНИ

4–6 СТ.

ПРОСТОРОВИЙ
РОЗВИТОК
УКРАЇНСЬКОГО
АПК

11 СТ.

ORGANIC TRADE
EVENING: КЕЙСИ
ТРЕЙДИНГУ ВІД
ВИРОБНИКІВ

Випуск №2-3 (11), березень-квітень

Довідки та реєстрація учасників         www.agroport.ua         (0556) 75-55-43, (050) 301-88-55

200 компаній-учасників 100 спікерів5 000 відвідувачів15 000 м2 виставки

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

VIII Міжнародна агропромислова виставка
та форум з підтримки фермерства 
AGROPORT South Kherson 2018

26–28 липня, Херсон

Транспортно-логістичний партнер Агропорт Україна

СПЕЦ
ВИПУСК

 ДЛЯ ВІДВІДУВАЧИВ AGROPORT 
(АГРОКОМПАНІЙ ТА ФЕРМЕРСЬКИХ 

ГОСПОДАРСТВ ЗАХІДНОЇ 
УКРАЇНИ)

19–21 КВІТНЯ 2018



виставка техніки
демо-покази
тест-драйви
барбекю-фест

21.04львів
Найбільша 
органічна 
кашаКільцевий шлях

(с. Скнилів, за ТрансСервіс-1)
Вхід вільний

organic
culinary
record

1200 кг 
гречка

800 кг 
м’ясо

250 кг 
цибуля 100 л

олія

50 кг
масло

25 кг
сіль

3 кг
перець
чорний

3000 л
вода

10 кг
гриби білі

0,5 кг
лавровий лист10 кг

часник

15 кг
петрушка

15 кг
цибуля 
зелена

3000 
кг

Кільцева (біля ТрансСервіс-1)

Відскануй QR-код
і побудуй маршрут
на день поля та
демо-покази

– а на поле
   прийдеш?!

демо & експо

21 квітня (9:00–15:00)



3реєстрація учасників форуму: www.agroport.ua

VII МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА 
ТА ФОРУМ З РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВАпрограма заходів agroport west Lviv’18  

Проект програми 19–21 квітня 2018

програма першого дня форуму
Місце проведення: термінал «а» львівського аЕропорту19 квітня / чт

20 квітня / Пт програма другого дня форуму
Місце проведення: термінал «а» львівського аЕропорту

зал №1 зал №2 зал №3 зал №4

10:00 – 18:00

ЯГІДНИЦТВО ТА 
КООПЕРАЦІЯ 
II Міжнародний форум

• Маркетинг - хто наш 
клієнт на внутрішньому 
і зовнішньому ринках: 
В2В, В2С та маркетинг 
кооперативів

• В2В: чого вимагає клієнт, де 
і як шукати покупця 

• В2С: очікування споживачів, 
для чого потрібен власний 
бренд і чи варто йти в прямі 
продажі 

• Кооперація: світовий 
маркетинговий досвід 
кооперативів

Організатор:  
Асоціація «Ягідництво України»
Довідки:  
067 487-37-49

13:00 – 17:00

ЗДОРОВИЙ ҐРУНТ –  
ЗДОРОВА НАЦІЯ 
Міжнародний форум:

• Скажемо «ні» забрудненню 
ґрунтів

• Інформаційне забезпечення 
сталого управління ґрунтовими 
ресурсами

Організатори:  
Глобальне ґрунтове партнерство 
(ФАО), ННЦ «Інститут ґрунтознавства 
та агрохімії ім.О.Н. Соколовського», 
Компанія «Кімонікс Інтернешнл ІНК» 
(USAID), ГО «Українське товариство 
ґрунтознавців та агрохіміків»
Довідки: 057 704-16-69, 096 281-62-91

13:00 – 16:00

ПТАХІВНИЦТВО ТА 
ТВАРИННИЦТВО -  
КООПЕРАЦІЯ «СХІД-ЗАХІД» 
Об›єднаний семінар

• Інновації та ноу-хау для 
птахівників та тваринників 
Західного регіону України

• Огляд законодавства, 
впровадження міжнародних 
стандартів та участь  
у грантових програмах

• Ветеринарні аспекти та 
профілактика захворювань

Організатори:  
ГС «Міжрегіональний союз птахівників 
і кормовиробників», журнал «Сучасне 
птахівництво», компанія АТ «Біофарм»
Довідки: 067 570-90-57, 099 078 21 50

10:00 – 10:15

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

10:30 – 12:00

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК
Стратегічна сесія

Організатори: Департамент АПР 
Львівської ОДА, Проект U-LEAD
Довідки: 032 235-56-23

12:00 – 13:00

ДИПЛОМАТИЧНИЙ БРИФІНГ

13:00 – 16:00

ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ  
ДЛЯ АГРОРИНКУ

Організатор: IFC 
Довідки: 068 709-90-39 

10:00 – 10:15

ВІДКРИТТЯ ДЕМО-ДНЯ «ТРИПІЛЛЯ ЛЬВІВ»

10:30 – 15:00 

• Демонстраційні покази с/г техніки
• Автомобільні тест-драйви позашляховиків для агровиробників
• Фермерський ярмарок
• Фестиваль вуличної органічної кухні

Організатори: Департамент АПР ЛОДА, Agroportex.Bio,  
ГО «Західна Шеф Група»
Довідки: 032 235-56-23

11:00 – 18:00

РОЗРОБКА ПРОДУКТУ 
Модульний експортний  
тренінг для Агро

 
• Стандарти якості харчових 

продуктів
• Розробка пакування
• Вимоги до переліку інгредієнтів
• Стратегії розвитку продукції

Організатор:  
Німецько-український проект 
двосторонньої коопераційної програми 
«Агроторгівля України» 
Довідки: 044 279-44-80, 097 808-62-78

10:00 – 13:00

ДЕНЬ УКРАЇНСЬКО-
ЛАТВІЙСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА
Дискусійна панель

Організатор:  
Департамент АПР Львівської ОДА
Довідки: 032 235-56-23

14:00 – 17:00

ORGANIC TRADE EVENING
Дискусійна панель з торговими 
кейсами від провідних операторів 
українського ринку

• Тенденції та тренди серед 
національних й іноземних 
споживачів органічної продукції

• Торгові кейси від українських 
виробників: історії успіху та 
помилки при перших продажах

Організатор: Agroportex.Bio
Довідки:  
044 33-888-44, 050 403-88-44

10:00 – 11:30

ЯК ПРОДАВАТИ В США КОЛИ 
ПРАЦЮЄШ В УКРАЇНІ
Воркшоп

Організатор: Amasales
Довідки: agro.amasales.space

14:30 – 17:30

КРУГЛИЙ СТІЛ З 
БДЖІЛЬНИЦТВА

Організатор: ГО «Всеукраїнське 
Братство Бджолярів України» 
Довідки: 050 371-53-82

12:00 – 14:00

СЕМІНАР ПРО ГОРМОНАЛЬНИЙ 
БАЛАНС РОСЛИН
Спікер: Доктор Роберт Шортелл

Організатор: Stoller Ukraine
Довідки: 067 826-34-54

10:00 – 18:00

НАЙСУЧАСНІШІ 
АГРОТЕХНОЛОГІЇ В СТВОРЕННІ 
ТА ОБСЛУГОВУВАННІ 
РЕНТАБЕЛЬНИХ  
ГОРІХОВИХ САДІВ
Міжнародна конференція

• Основні гравці горіхівництва 
в Україні. Ключові основи 
горіхового бізнесу

• Технології вирощування -  
ставка на максимальну 
ефективність. Можливості 
вдосконалення

• Консультації з провідними 
фахівцями горіхового 
садівництва.

• Майданчик спілкування 1-на-1

Організатор:  
ВГО «Українська горіхова асоціація»
Довідки: 
050 586-64-62, 067 523-09-85

21 квітня / СБ програма третього дня форуму
Місце проведення: кільцевий шлях (біля транссервіс-1)
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Лічені дні залишилися до відкриття 
Міжнародної агропромислової виставки та 
форуму підтримки фермерства AGROPORT 
Ukraine 2018. Цьогоріч один з найбільших 
заходів аграрної галузі у Східній Європі 
проходитиме у трьох українських містах – 
Львові (19–21 квітня), Херсоні (26-28 липня) та 
Харкові (11–13 жовтня).

Напередодні офіційного відкриття АГРОПОРТ 
Захід Львів 2018 у Києві у прес-центрі 
компанії AgroGeneration відбувся круглий стіл 
«АПК України: від сталого до просторового 
розвитку», який можна вважати першим 
заходом у рамках форуму.

– Ми вирішили обговорити тему, яка є дуже 
важливою для усіх регіонів. Особливої 
актуальності вона набула у зв’язку з процесами 
децентралізації, що відбуваються у країні. 
Наразі необхідно визначити, якими ресурсами 
володіє кожна громада, які в неї можливості 
та проблеми. Усе це - питання просторового 
розвитку, - наголосив, відкриваючи круглий 
стіл,  Дмитро Титаренко, генеральний 
менеджер AGROPORT Ukraine. 

Традиційно велике значення питанням 
територіального розвитку приділяють у ФАО 
– Продовольчій та сільськогосподарській 
організації ООН. Координатор програм 
розвитку ФАО в Україні Михайло Малков 
підкреслив, що сталий розвиток територій має 
на увазі: зростання економічної активності, 
вирішення соціальних питань, покращення 
екологічного стану. Планування цих процесів 
та управління ними (англійською мовою 
це має назву spatial planning) й забезпечує 
територіальний розвиток.  

– АГРОПОРТ вчергове  порушує надзвичайно 
актуальну тему, особливо з точки зору процесу 
децентралізації, який змінює життя на місцях. 
Важливо, що під час обговорення цього 
питання на різних заходах у рамках виставки 
з’являється більше можливостей впливати 
на процес розвитку територій. Звичайно, що 
ФАО теж буде підтримувати такі ініціативи, - 
зазначив Михайло Малков. 

Важливим інструментом сталого розвитку 
сільських територій є стратегічне планування 
на локальному рівні. Підходи можуть бути 
різні. Так, Кирило Криволап, strategic group 
member Agrohub, associate partner CIVITTA, 
розробник концепції розвитку ВДНГ вважає, 
що спочатку треба продумати соціальну 
модель, потім, відповідно до неї, економічну 
складову, і лише тоді розробляти структурний 
план розвитку території. 

Учасники круглого столу відзначили, що 
сільські території – це не тільки місце 
життєдіяльності майже третини населення 
України, а й просторовий та ресурсний базис 
виробництва. Тому їх розвиток залежить від 
ефективної системи управління ресурсами, 
у першу чергу земельними. На цей аспект 
звернула увагу Наталія Хмиз, директор 
департаменту агропромислового розвитку 
Львівської обласної державної адміністрації.  
В минулому році в області провели аудит 
земельних ресурсів. 

АПК УКРАЇНИ
ВІД СТАЛОГО ДО 
ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ 

Комплексний підхід до розвитку 
сільських територій – головна 
запорука виживання села‘‘

ПРОСТОРОВИЙ РОЗВИТОК
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VII МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА 
ТА ФОРУМ З РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

В ОДА зробили ставку на підтримку невеликих 
фермерських господарств. Саме АГРОПОРТ є 
тією площадкою, де фермери можуть отримати 
знання, обмінятися досвідом, познайомитися зі 
зразками сучасної техніки, новітніх технологій 
тощо, додала Наталія Хмиз. 

Безумовно, важливий вплив на розвиток 
сільських територій мають великі агрокомпанії. 
Сьогодні багато з них дотримуються принципів 
відповідального бізнесу: роблять акцент 
не лише на отриманні прибутку, а й  на 
економічному, соціальному,  екологічному 
внеску компанії в розвиток територіальної 
громади, переконаний генеральний директор 
Carlsberg Ukraine Євген Шевченко. Саме за 
таким принципом працюють заводи компанії. 
А ще пивовари не словами, а справою 
підтримують національного виробника, 
використовуючи у виробництві практично 
100% української сировини. 

Комплексний підхід до розвитку сільських 
територій – головна запорука виживання 
села. На думку заступника міністра аграрної 
політики і продовольства України з 
питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої, 
просторовий розвиток забезпечують, як 
мінімум, чотири складові: економічна, 
соціальна, інноваційна та екологічна. Вона 
відзначила, що зараз на рівні бізнесу все 
більше відбувається розуміння принципу 
соціальної відповідальності, причому у 
широкому сенсі цього поняття. Що стосується 
дрібних і середніх фермерів, важливо, аби 
вони могли постачати свою продукцію як на 
вітчизняний, так і на європейський ринок. Але 
без об’єднання їм буде дуже важко досягти 
цього.  

На цьому питанні зробив наголос й керівник 
проекту «Агроторгівля України» Андре 
Піллінг, який  вважає, що українські аграрії 

мають величезний потенціал на світовому 
ринку, але сьогодні не повною мірою 
використовують можливості експорту. Проект 
«Агроторгівля України» не тільки візьме 
активну участь у заходах АГРОПОРТУ, а й 
запросив до Львова німецьких спеціалістів, аби 
вони як експортери подивилися на досягнення 
українських аграріїв. 

Учасники круглого столу, підсумовуючи 
його висновки, підкреслили важливий 
внесок, який робить АГРОПОРТ в розвиток 
агропромислового комплексу, сільських 
територій, а також у зміцнення економічних 
позицій України на міжнародному рівні.

500 компаній-учасників 300 експертів-спікерів18 000 відвідувачів

agroport Стратегія агропорт 2014–2018

50 000 м2 виставки

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

Локалізаціяагробізнесу – 
фокус в регіони



номінанти другої агропремії   
agroport awards lviv 2018 

19 квітня / 18:00 

agroport
awards

LVIV
Кращі в

агробізнесі
2018

Церемонія нагородження відбудеться 
в рамках Ділової вечері з нагоди відкриття 
VII Міжнародного форуму AGROPORT West Lviv 2018

Музейно-культурний комплекс пивної історії «Львіварня» (вул. Клепарівська, 18) / Вхід за запрошеннями 
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Анна Гайдучок

Менеджер регіонального хабу для 
Західної України, U-LEAD з Європою, 
GIZ Україна

Марія Дискант

Голова Заболотцівської ОТГ

В’ячеслав Негода

Перший заступник Міністра регіонального 
розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України

офіційна програма
ПРОСТОРОВий розвиток АПК
19 квітня, залі №1 / Міжнародний аеропорт «Львів»  
ім. Д.Галицького, термінал «А», 3 поверх

Крістоф Хілларе

Президент сільськогосподарської палати 
в регіоні Іль-де-Франс, член правління 
Асамблеї Аграрних палат Франції, делегат   
КОПА–КОЧЕГА в Брюсселі

Роман Ващук

Надзвичайний і повноважний Посол 
Канади в Україні

дипломатичний брифінг12:00–13:00

урочисте відкриття VII міжнародного форуму  
agroport west lviv 201810:00–10:30

стратегічна сесія: Просторовий розвиток українського АПК10:30–12:00

Олег Синютка
Голова Львівської обласної державної 
адміністрації

Володимир Гройсман

Прем’єр-Міністр України

Наталія Хмиз / Модератор

Директор Департаменту 
агропромислового розвитку Львівської 
обласної державної адміністрації

РОЗВИТОК ТЕРИТОРІЙ

AGROPORT AWARD LVIV 2018 18:00–21:00

Михайло Малков / Модератор

Координатор програм розвитку FAO  
в Україні

Учасники дипломатичного брифінгу:

представники Посольств та міжнародних проектів країн:
Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Франція, Канада, 
Республіка Індія, Латвійська Республіка (попередня згода)

Церемонія нагородження відбудеться в рамках Ділової вечері з нагоди 
відкриття VII Міжнародного форуму AGROPORT West Lviv 2018: 

Спільно з керівництвом регіону будуть відзначені ті господарства і підприємства, що за підсумками 2017 
року показали кращі результати в одній з 10 номінацій 

Музейно-культурний комплекс пивної історії «Львіварня» (вул. Клепарівська, 18) / Вхід за запрошеннями

За підтримки:



номінанти другої агропремії   
agroport awards lviv 2018 

19 квітня / 18:00 

agroport
awards

LVIV
Кращі в

агробізнесі
2018

Церемонія нагородження відбудеться 
в рамках Ділової вечері з нагоди відкриття 
VII Міжнародного форуму AGROPORT West Lviv 2018

Музейно-культурний комплекс пивної історії «Львіварня» (вул. Клепарівська, 18) / Вхід за запрошеннями 

НАЙВИЩІ ПОКАЗНИКИ 
УРОЖАЙНОСТІ

• Апогей Агро, ТзОВ
• Біорена, ТзОВ
• Дзвін, ФГ
• Згода, ФГ
• Кільгана І.С., СФГ
• Лугове, ПП
• Мандзюк, ФГ
• Підгірці, ТзОВ
• Сотеко, ТзОВ

СТИЛЬ ЖИТТЯ – ОРГАНІК

• Агро Радехів, ТзОВ
• Волос Трейд, ТзОВ
• Соломея, ФГ

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРЕНДАР 
ЗЕМЛІ

• Західні аграрні традиції, ТзОВ
• Родючий Лан, ТзОВ
• Челендж, ТзОВ

ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ 
ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ 
В МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ

• Агрофірма «Лугове», ПП 
• Барком, ТзОВ
• Білий Стік, ПАФ
• Молочні ріки, СТзОВ

ІННОВАЦІЇ ТА НОВІТНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ В ТВАРИННИЦТВІ

• Галичина-Захід, ТзОВ
• Еко Міт, ТзОВ
• Універсалік, ТзОВ

ЗА ПЛІДНУ ПРАЦЮ ТА ВАГОМИЙ 
ВНЕСОК В РОЗВИТОК АГРАРНОЇ 
ГАЛУЗІ 

• Агро ЛВ Лімітед, ТзОВ
• Бережниця, ПАФ
• Захід Агро МХП, ТзОВ
• Західптиця, ФГ
• Карпатський Водограй, ТзОВ
• КПК Агроінвест, ТзОВ
• Літенське, ТзОВ
• Львівський облрибокомбінат
• Оброшене, ДП ДГ
• Озеро, ФГ
• Перевесло, ФГ
• Радехівське, ДП ДГ
• УЛАР, ФГ 
• Фаворит КІМ, ФГ
• Цан Р. Й., ФГ

ВИСОКІ ДОСЯГНЕННЯ 
ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ 
В М’ЯСНОМУ СКОТАРСТВІ

• Білаки, ФГ Самбірський р-н 
• Пчани-Денькович, ФГ

C/Г КООПЕРАТИВ ЗІ СТВОРЕННЯ 
ПРОДУКЦІЇ З ДОДАНОЮ 
ВАРТІСТЮ

• Вулкан, СОК
• Добротворець, СВК
• Щаслива родина, СОК

КРАЩЕ ФЕРМЕРСЬКЕ 
ГОСПОДАРСТВО В РОЗВИТКУ 
МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА

• Агротем, ФГ
• Веселка, ФГ
• Ліщук Н. С., ФГ
• Мідас, ФГ

НАЙКРАЩІ ПОКАЗНИКИ 
ОБ’ЄМІВ ПРОДАНОГО МОЛОКА 
ТА НАЙВИЩУ ЙОГО ЯКІСТЬ

• Воля, СОК
• Єдність-Л, СОК
• Лисятицький, СОК
• Молочар, СОК
• Покрова, СОК

РОЗВИТОК ДРІБНОГО 
ТВАРИННИЦТВА

• Добра корівка, ФГ
• Коза-дереза, ФГ
• Меринос Захід, ФГ
• Техас, ФГ

РОЗВИТОК СІМЕЙНИХ 
МОЛОЧНИХ ФЕРМ

• Бурак Микола
• Клубок Любов 
• Пилипець Микола 
• Сало Руслан 
• Шпаковська Лілія 

ГІДНА ОЦІНКА ПРАЦІ

• Львівська пивоварня,  
Філія ПАТ «Карлсберг 
Україна»

• Львівський холодокомбінат, 
ПрАТ

• Моршинський завод 
мінеральних вод «Оскар», 
ПрАТ

• Радехівський цукор, ТзОВ 

ЗА ВАГОМИЙ ВНЕСОК В 
РОЗВИТОК ПЛОДОВО-ЯГІДНОГО 
ВИРОБНИЦТВА

• Агрофрутіка Бишків, ТзОВ
• Арсад, ФГ
• Галич Еко Фрукт, ТзОВ
• Еліт Фрукт, ФГ
• Нова мрія, ФГ
• Ролів-Агро, ФГ
• Ромалін, ФГ
• ТБ Сад,ТзОВ

СУМЛІННИЙ ПЛАТНИК ПОДАТКІВ

• Бейкер Україна, ТзОВ
• Компанія Ензим, ПрАТ
• Кондитерська фабрика 

«Ярич», ТзОВ
• Львівська кондитерська 

фабрика «Світоч», ПАТ
• Перша приватна броварня «Для 

людей-як для себе!», ТзОВ ТВК 

ІНВЕСТИЦІЇ В РОЗВИТОК

• Галіція Грінері, ТзОВ
• Концерн Хлібпром, ПАТ
• Лемберг Міт, ТзОВ
• Меринос-Захід, ФГ
• Молокозавод «Самбірський», 

ТзОВ
• Оліяр, ПП 

НАЙАКТИВНІША ОТГ В 
РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ 
ТЕРИТОРІЙ

• Грабовецька ОТГ
• Давидівська ОТГ
• Жовтанецька ОТГ
• Заболотцівська ОТГ



8 реклама У digest agroport: (+38 032) 243 55 43, (+38 050) 301 88 55

Ось і знову ми стоїмо на порозі головної події 
року — Агропорт Захід Львів 2018, до якої 
ми готувалися довго і наполегливо. Протягом 
трьох днів – 19–21 квітня ми очікуємо 
понад сім тисяч відвідувачів, для яких ми 
пропонуємо багато цікавих, пізнавальних і 
актуальних подій. 

У перший день Форуму на стратегічній сесії 
ми порушимо надзвичайно актуальну тему — 
комплексний розвиток сільських територій, 
адже це не тільки місце життєдіяльності майже 
третини населення України, а й просторовий 
та ресурсний базис виробництва. Розвинуте 
село – один із пріоритетів Стратегії розвитку 
Львівщини, яка за чисельністю сільського 
населення є найбільшою в Україні, саме 
тому  сьогодні варто замислитись над 
технологіями та ресурсами, а також 
готовністю громад втілювати розвиткові 
проекти на своїх територіях. Надання 
фінансової підтримки для малих та середніх 
агровиробників, проведення аудиту землі, 
відкриття консультаційно-дорадчого центру 
для аграріїв – це перші кроки, що реалізовані 
на Львівщині в рамках комплексного підходу 
до розвитку сільських територій.

В громадах  із процесом децентралізації 
з›являється можливість кардинально 

змінювати життя на місцях, саме тому 
говоритимемо про те, що відтепер маємо 
більше можливостей впливати на процес 
розвитку територій. 

Львівщина поділиться своїм досвідом 
у напрямку Climate Frendly Farming, що 
спрямовані на вирішення проблем адаптації 
сільського господарства до змін клімату: 
підвищення продуктивності в умовах змін та 
перехід на безпечні і точні технології. 

Говоритимемо про фінансові інструменти 
на агроринку, про інновації в птахівництві та 
кооперацію фермерів Сходу і Заходу України. 
Фахівці з Німеччини проведуть модульний 
експортний тренінг, де розкриють питання 
розробки продукту, декларації та етикетки, 
дизайну пакування та вимог до стандартів. 
Окремий міжнародний форум присвятимо 
здоровому ґрунту, який є основою здорової 
нації.

У рамках не менш насиченої програми 
другого дня Агропорту відбудеться День 
українсько-латвійського сільського 
господарства. До нас завітають фахівці 
з Латвії і поділяться досвідом надання 
послуг із дорадництва і кооперації, а також 
в лісовій галузі. Відбудеться Міжнародна 

Агропорт Захід 
Львів 2018:
актуальнО, цікаво, 
пізнавально.  
Не пропустіть!

АГРОПОРТ – Міжнародний форум, що є одним 
з найбільших заходів аграрної галузі у Східній 
Європі, а також єдиною в Україні галузевою 
подією, що починаючи з 2014 року включена 
до всесвітнього календаря FAO.

З 2016 року АГРОПОРТ проходить в 
оновленому форматі «Схід-Захід» у двох містах 
– Львові та Харкові. Основними майданчиками 
заходу є українські аеропорти.

Перший AGROPORT West Lviv відбувся  
26–28 травня 2016 на території Міжнародного 
аеропорту «Львів» ім. Данила Галицького. 
Загалом протягом 3-х днів відбулося понад 14 
різних семінарів, конференцій та дискусій, на 
яких виступили понад 100 спікерів. В заходах 
форуму взяли участь понад 70 експонентів та 
понад 150 компаній та організацій з 13 країн 
світу – Ісландії, Італії, Литви, Нідерландів, 
Німеччини, Канади, Польщі, Сербії, Словенії, 
США, Франції, Чехії, України. 

Офіційний сайт: www.agroport.ua

Наталія Хмиз
Директор Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА

АГРАРНА ЛЬВІВЩИНА
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VII МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА 
ТА ФОРУМ З РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА

конференція «Найсучасніші новації в 
створенні рентабельних горіхових садів. 
Новітні агротехнології, сорти, економіка». 
Цей день — для всіх охочих дізнатися про 
основних гравців горіхівництва в Україні, 
про  горіховий стартап, а найголовніше —
про основи організації горіхового бізнесу і 
планування економіки саду.

Вже вдруге у програмі Агропорту - 
Міжнародний форум «Ягідництво та 
кооперація», цей актуальний напрямок 
цікавить щораз більше фермерів. Бджолярів 
запрошуємо на круглий стіл із бджільництва. 
Ми підготували багато цікавих тематичних 
семінарів та воркшопів для наших фермерів. 
Третій день Форуму відбудеться у форматі 

Дня поля  «Трипілля Львів», в рамках якого 
пройдуть демонстраційні покази с/г техніки в 
дії, автомобільні тест-драйви позашляховиків 
для агровиробників. На усіх гостей чекають 
цікаві неповторні і оригінальні Фермерський 
ярмарок та Фестиваль вуличної органічної 
кухні. На завершення родзинкою Агропорту 
стане встановлення рекорду з приготування 
найбільшої в Україні страви з органічних 
продуктів, який маємо намір занести у Книгу 
рекордів України.

Упродовж форуму проходитиме VII 
Міжнародна агропромислова виставка 
техніки та технологій. Її експозиція буде 
розташована на  трьох поверхах терміналу 
аеропорту та на привокзальній площі. 

Загальна площа виставки – понад 15000 кв.м.
Вже традиційно в рамках Форуму відбудеться 
церемонія нагородження незалежною 
премією AGROPORT Awards Lviv 2018, де 
кращі агропідприємства будуть відзначені 
спеціальною нагородою. Ця премія є 
вдячністю аграріям за їх вагомий внесок 
в розвиток галузі, відмінним стимулом 
та можливістю стати відомими не лише в 
Україні, але і за її межами. 

Отож, із нетерпінням очікуємо на наших 
гостей. 

Завітайте за аграрними та позитивними 
емоціями!
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ОРГАНІЧНА УКРАЇНА

ВИГОДА ОЧЕВИДНА! 
ПІДВИЩИТИ ВРОЖАЙНІСТЬ І 
СКОРОТИТИ ВИТРАТИ
У системі «Сонце-вода-повітря-ґрунт», діючи 
як необхідний П’ЯТИЙ ЕЛЕМЕНТ, унікальне 
органічне нано-добриво «5 ELEMENT» 
допомагає відновити родючість ґрунту 
шляхом стимуляції росту кореневої системи, 
посилити імунітет рослин, збільшити 
врожайність, поліпшити товарний вигляд 
і смакові якості продукції, що гарантує 
підвищення прибутків і рентабельності.                            
«5 ELEMENT» - інноваційне, екологічно 
чисте органічне добриво, застосування 
якого кардинально змінить класичні методи 
сучасного землеробства. 

Науково-виробниче підприємство «5 
елемент» виробляє 65 препаратів, які є  
унікальними для кожної культури. Принцип 
дії мікродобрива полягає в тому, що в кожній 
рослині є велика кількість грибів-ендофітів, 
в різних культурах задіяючи їх різні групи. 
«5 ELEMENT» - це комплекс мікродоз 
особливо чистих солей, та органічних «ноу-
хау» які в комплексі суттєво впливають на 
розвиток грибів - ендофітів, активізують 
їх, що сприяє потужному наростанню 
кореневої системи. Потужна позитивна 
дія «5 ELEMENT» відбувається за рахунок 
існування «мертвого запасу» органічних 
речовин в ґрунті. Збільшення кореневої 
системи за допомогою дії «5 ELEMENT» 
дозволяє рослинам використовувати до 80% 

цих природних запасів, що істотно скорочує 
застосування традиційних добрив, збільшує 
ККД раніше внесених добрив на 30% по азоту 
і 50-70% по фосфору і калію, завдяки чому 
підвищується врожайність зернових до 25-
35% кукурудзи, соняшнику - до 40%, гороху 
і сої - до 60%, рису до 15-25%, картоплі - до 
30-35%, томатів і огірків - до 55%, винограду 
- до 25-38%. Застосування добрива на 1 га 
складають від 5 до 25 грамів. Мікродобриво є 
органічним, екологічно чистим, оскільки воно 
розроблене у відповідності до міжнародних 
стандартів Organic Standard та ISO 14001, ISO 
9001.

Сервісна служба НВП «5 елемент» доставляє 
продукцію, допомагає обробити насіння, 
інформує виробничий персонал, проводить 
експрес-аналіз ґрунту. За допомогою 
власної кліматичної установки здійснюється 
виготовлення найбільш ефективних 
препаратів для певних умов вирощування. 

Рекомендуємо застосовувати двофазне 
внесення добрива «5 ELEMENT» як стартове 
мікродобриво при передпосівній обробці 
насіння, та при обробці листів в період 
вегетації, спільно із засобами захисту рослин. 

ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВРОБІТНИЦТВА!



ЄВГЕН СУШКО

шеф-повар ресторану «Гармата» готелю Citadel 
Inn / співвласник SHOco, Izi.cafe /
президент West Chefs Group (Україна, Львів)

UKRAINEUKRAINE UKRAINEUKRAINE

КУЗЬМЕНКО КОСТЯНТИН

директор ТОВ «ФРУКТОНА-ВН»
(Україна, Вінниця)

КЛОД ЕКСБРАЯТ

французький підприємець, засновник та 
директор Biologic.TV, найбільший імпортер та 
дистриб’ютор BIO/органічних продуктів в Україні

ГЛІБ ЛУК’ЯНЕНКО

директор ПП «Агроекологія»
(Україна, Полтава)

АНДРЕ ПІЛЛІНГ

керівник проекту «Агроторгівля України» 
(Німеччина)

ВОЛОДИМИР БІЛИЙ

директор ТОВ «НВП «5 елемент»
(Україна, Херсон)

ВАЛЕНТИН СПАСИБО

фермер-початківець, експерт з питань 
податкового, комерційного та корпоративного 
права (Україна, Харків)

МУСТАФА АВСІ

генеральний менеджер ECOCERT Turkey
(Туреччина, Ізмір)

МАКСИМ ТУРКО

керівник «Укролія органік»
(Україна, Полтава)

ВАЛЕНТИН ОБШТИР

власник компанії  ТОВ «Старий 
Порицьк»
(Україна, Старий Порицьк)

сесія 2: Торгові кейси від українських виробників: історії успіху 
та fuckup (помилки) при перших продажах16:00 – 17:30

сесія 1: Тенденції та тренди серед національних й іноземних 
споживачів органічної продукції14:00 – 15:30

ОЛЬГА ТРОФІМЦЕВА

заступник Міністра аграрної політики 
та продовольства України
(Україна, Київ)

ФРЕНК ДОУЗ

експерт з органічного виробництва, 
Hand-zu-Hand.de
(Німеччина, Гамбург)

ДМИТРО ТИТАРЕНКО

генеральний менеджер Agroport 
Ukraine (Україна, Харків)

НАТАЛІЯ ХМИЗ

директор Департаменту агропромислового 
розвитку Львівської ОДА
(Україна, Львів)

ВІКТОРІЯ ВАСИЛЬЧЕНКО

керівник відділу ЗЕД Агропромислової 
групи «Арніка»
(Україна, Полтава)

МАРІЯ МАХНОВЕЦЬ

консультант з експорту органічної 
продукції (Україна, Херсон)

ORGANIC
TRADE
FORUM

20.04 14:00

(044) 33-888-44

Міжнародний
аеропорт «Львів»

Модератори дискусії:
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Carlsberg Ukraine:  
Пивовари - важливі 
учасники вітчизняного 
агрокомплексу

Carlsberg Ukraine – це не тільки найвідоміша 
компанія-виробник пива, сидру та 
безалкогольної продукції, але й взірець 
соціально відповідальної компанії. 
«Carlsberg Ukraine - соціально відповідальна 
компанія, … яка піклується про навколишнє 
середовище і намагається внести свій вклад 
в розвиток українського суспільства»,  - 
оголошено на сайті компанії. Які ж соціальні 
проекти підтримує Carlsberg Ukraine сьогодні 
та чому компанія приділяє особливу увагу 
проектам аграрної сфери,  ми розпитали у 
Євгена Шевченка, генерального директора 
Carlsberg Ukraine.

–  Так, ми приділяємо особливу увагу 
ініціативам, що націлені на сталий розвиток 
спільноти. В минулому році на глобальному 
рівні була запущена програма «Ціль 4 
нулі: разом для майбутнього». Програма 
пропонує відповідь на глобальні виклики, 
такі як  зміни клімату, чистота повітря, 
нестача водних ресурсів, питання охорони 
здоров›я та безпеки, тощо. Керуючись 
визначеними пріоритетами, ми прагнемо до 
максимально екологічного та ощадливого, 
з точки зору використання ресурсів, 
виробництва. На наших заводах встановлені  
передові системи очищення води, що  також 
дозволяє максимально використовувати 
відпрацьовану воду в технічних цілях.  Що 
цікаво, наші заводи є одними з найбільш 
ефективних та заощадливих в Carlsberg 
Group в плані водокористування. Carlsberg 
Ukraine використовує альтернативні джерела 
енергії, такі як біогаз та енергію тепла, та 
економить інші ресурси, що вживаються як на 
пивовиробництві, так і по всьому ланцюжку 

«від поля до бокалу». Так, наприклад, ми 
використовуємо зворотну скляну пляшку, 
замінюючи нею нову скляну тару майже 
наполовину. 

При цьому, ми не обмежуємося екологічним 
підходом до виробництва, і сприяємо 
розвитку громадських організацій, 
що займаються питаннями охорони 
навколишнього середовища. Наприклад, 
вже кілька років поспіль Carlsberg Ukraine 
фінансово  допомагає організації «Україна 
без сміття», яка популяризує роздільний збір 
в Україні.

Іншою важливою частиною нашого КСВ є 
підтримка мистецтва і талановитої молоді. 
На сьогодні мало кому з наших споживачів 
відомо, що Carlsberg Group управляється 
групою вчених комерційного Фонду 
Carlsberg, якому належить контрольний 
пакет акцій компанії. Подібна структура не 
може не відбитися на стратегії і діяльності 
компанії на всіх ринках, від Данії, до України. 
Фонд Carlsberg веде дослідження в галузі 
природничих та соціальних наук, і вже 
подарував світові чимало відкриттів, від 
шкали кислотності pH до ячменю, стійкого 
до посухи, - наша відповідь на проблему 
глобального голоду. В Україні ми підтримуємо 
стипендіями талановитих студентів 
Українського Католицького Університету. 
Так само Carlsberg Ukraine активно сприяє 
розвитку мистецтва. У нашому оновленому 
арт-комплексі «Львіварня» ми проводимо 
виставки українських художників, як 
вже відомих, так і зовсім молодих, але 
перспективних.

Наша історія і коріння - це те, 
що виділяє нас і робить нас 
тим, ким ми є. Сенс існування 
компанії Carlsberg Ukraine 
об›єднує нашу спадщину і 
філософію засновників з 
прагненнями створити краще 
майбутнє. Ми варимо пиво для 
кращого сьогодні і завтра.

Перший вечір урочистої програми 
львівського форуму вже традиційно 
продовжується на майданчику культурно-
музейного центру «Львіварня», де 
відбувається церемонія нагородження 
незалежною премією AGROPORT Awards 
Lviv.

АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ
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Невід›ємною частиною КСВ для нас є 
просування ідеї відповідального споживання 
алкогольних напоїв та недопущення 
реалізації алкогольних напоїв громадянам, 
що не досягли 18 років. Уже кілька років 
поспіль пивовари України об›єднуються і 
проводять Всесвітній день відповідального 
споживання пива. Це традиція, запозичена 
у наших європейських колег. У цей день ми 
навідуємся у точки продажу пива і нагадуємо 
продавцям про їхню відповідальність 
за дотримання жорсткого правила - 
недопущення продажу пива неповнолітнім. 
І, звичайно, ця ініціатива не обмежується 
одним днем - ми підтримуємо громадську 
організацію «Відповідальність починається з 
мене», пов›язану з роботою із громадськістю 
у регіонах, щоб уникнути зловживання 
алкогольними напоями або споживання 
алкогольних напоїв неповнолітніми.

Минулого року Carlsberg Ukraine виступила 
партнером міжнародної виставки  Agroport 
Ukraine, чи є це частиною стратегії соціальної 
відповідальності компанії?

–  Ні, це не  стратегія соціальної відповідаль-
ності компанії, це невід’ємна частка ведення 
нашого бізнесу. Пивовари - важливі учасники 
вітчизняного агрокомплексу: галузь є 
одним з найбільших внутрішніх споживачів 
зернових культур, - пивоварного ячменю, 
основного компонента пива. Важливо, що 

ми проводимо вітчизняну аграрну сировину 
через весь ланцюжок доданої вартості в 
межах країни. Ми розуміємо, яку цінність для 
економіки України представляє агросектор, 
і, як відповідальний гравець цього ринку, 
намагаємося максимально підтримати 
подібні заходи. Також потрібно відзначити 

високу консолідацією на форумі аграрних 
компаній та експертів.  Ми пишаємося нашим 
партнерством з Agroport Ukraine і плануємо 
продовжувати його і в майбутньому, 
включаючи цей рік. 

Безперечно можна сказати, що високий 
рівень корпоративної соціальної 
відповідальності бере початок ще з 
тих принципів, які були закладені ще 
засновником компанії, датчанином Якобом 
Крістіаном Якобсеном «Варимо пиво для 
кращого сьогодні і завтра». 
Історія бренду Carlsberg тісно переплетена 
з історією самої компанії, адже вони 
ділять навіть безпосередньо назву. Історія 
і компанії, і бренду, розпочалася в  Данії, 
коли у 1947 році Якоб Крістіан Якобсен 
заснував невелику пивоварню неподалік 
від Копенгагена і назвав її на честь свого 
єдиного сина (Carl – «Карл») і місця 
розташування пивоварні – невеликому 
пагорбі (berg – «гора»). 

Якоб Якобсен був справжнім 
новатором, любив пиво і постійно 
прагнув до досконалості в мистецтві 
пивоваріння. У 1875 році він заснував 
дослідницьку Лабораторію Carlsberg, 
де зібрав найвидатніших учених того 
часу. Результатами своїх досліджень 
Лабораторія ділилася зі всією пивоварною 
галуззю. На сьогоднішній день Лабораторія 
Carlsberg залишається важливою частиною 
компанії, продовжуючи здійснювати 
відкриття і впроваджувати інновації в 
галузі пивоваріння, покращуючи якість 
пива і технології пивоваріння. У числі 
найбільш відомих наукових відкриттів 
нашої Лабораторії можна назвати шкалу 
pH і чисту культуру дріжджів.

А в 1876 р був заснований Фонд Carlsberg, 
саме тоді Я.К. Якобсен забезпечив світле 
майбутнє своєї пивоварні, передавши її в 
ведення Датської Королівської академії 
наук і літератури. З того часу Фонд Carls-
berg здійснює контроль над діяльністю 
Carlsberg Group, спостерігаючи за 
тим, щоб в роботі пивоварної компанії 
наголошувалося на інноваціях та високій 
якості продукції, а також на підтримці 
фундаментальних досліджень в галузі 
природничих наук, суспільних наук і 
гуманітарних дисциплін. 
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АГРАРНА ЛЬВІВЩИНА

Розробка 
продукту

With support from

by  desicion of the German Bundestag

Advising Ukraine on Agricultural Trade Issuues -
within the Framework of the EU-Ukraine Deep
and Comprehensive Free Trade  Agreement (DCFTA)

Модульний Експортний 
Тренінг для Агро

Конференц-зал № 2 / Міжнародний аеропорт «Львів»19 квітня / 11:00–18:00

Др. Райнер Фрідель 

Control Union (t.b.c.)

Андре Піллінг

Керівник проекту 
«Агроторгівля України»

Kарл Майер

Be-Tra

Франк Доозе

Mutter HzH UG & Co. KG

11:00 Вітальні слова Анастасія Білич & Андре Піллінг, «Агроторгівля України»

11:15 Частина 1

Загальна інформація про найважливіші європейські 
стандарти безпеки харчових продуктів
Стандарти якості та безпека харчових продуктів

12:30 Перерва на каву 

12:45 Частина 2

Вимоги до переліку інгредієнтів, інформації про користь 
для здоров’я та харчову цінність. 
Особливості декларацій про відповідність харчових продуктів: 
Європейський Союз та Німеччина

14:15 Обід

14:45 Частина 3

Розробка пакування, логістичні та практичні стандарти. 
Успішна розробка пакування харчової продукції – макет, вимоги, 
дизайн

16:15 Перерва на каву 

16:30 Частина 4

Стратегії розробки продукту. 
Розробка продукту: кейс від практиків - від ідеї до полиці

17:30-18:00 – Q & A / відкрита дискусія 
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Головна органічна
подія світу
13–16 лютого 2019 / Нюрнберг

Інформаційна підтримка 
учасників з України: 

(044) 33 888 44
(050) 403 88 44
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УЧАСНИКИ

компанії-учасники agroport 2018  
Дані станом на 01.04.2018:  Учасник Львова  /   Учасник Херсона  /   Учасник Харкова

5 ЭЛЕМЕНТ, НПП ООО
А-терра
АБ «УКРГАЗБАНК»
Аверс-Агро, ТОВ
Авто Плаза, ТОВ
АвтоКрАЗ, ЧАО
Автомир-Херсон Юг, ТОВ
Автопланета Плюс, ТОВ
Агро Вектор
АГРО-ФОРТЕ, ТОВ
АгроВет, НВП ПП
Агродар
Агроексперт Трейд
Агроинновация 
интернациональ, ООО
АГРОМАШ-КАЛИНА, ТОВ
АГРОРЕММАШ, СТ ВФ
АГРОСТАТУС, ТОВ
Агростроительный 
Альянс «АСТРА», ООО
Агротек
Агроторгівля України, 
Німецько-український 
проект двосторонньої 
коопераційної програми
Агроцентр Україна, ТОВ
АгроЯрд Україна, ТОВ
АЕРОМЕХ, НВП ТОВ
АЛЕКС СО, ТОВ
Амарант Украины, ООО
Артель "Ваброс"
АТК, ПП
Банк Львів, ПАТ АКБ
Біо-гель
БІОФЕРТ, ТОВ
ВЕЛЕС-АГРО ЛТД., ТОВ
Велет Авто, Офіційний 
дилер Форд у Львові та 
обл.
Вентум агро
Волагро, ТОВ
Восток-Сервис, ООО
Галицький пекар

Галич-Моторс, ПП
Горіховий дім
ГРУПА КОМПАНІЙ 
«ЯРИЛО», ТОВ
Діол Агро, ПП
ДНДКІ ветпрепаратів та 
кормових добавок
Еко Міт, ТзОВ
ЗАВАГРОТЕХ, ТОВ
Завод дозуючих 
автоматів, ТОВ
Захід Павер Моторс, ТОВ
Інноваційне товариство 
ІНВЕП, ТОВ
Інститут ґрунтознавства 
та агрохімії ім.О.Н. 
Соколовського, ННЦ
Карлсберг Україна
Квадрісорб, ТОВ
КВИП, ООО
Компанія AGRID
Компанія ЛАН, ТОВ
Компанія МАЇС
Компанія ТЕКРО
Констракшн Машинері, 
ТзОВ
Кредит Дніпро Банк, ПАТ
Кронос Агро, ПП
ЛАНДТЕХ
ЛЕМКЕН-Україна
Лозівські машини
Львівська аграрна 
дорадча служба
Марфин Банк, ПАО
Мегафорс НВФ ТОВ
Мідас-Трейд,ПП
Міжрегіональний 
Союз птахівників та 
кормовиробників 
України, ГС
Ніко-Захід, ТОВ
Новакорм, ТОВ
НФМ АГРО, ТОВ
Овочевий Дім, ЧП

Оліферчук, ФОП
Оліяр, ПП
Оптіма Бізнес Груп
ОРІХІВСІЛЬМАШ, ТОВ
ПетроНик
ПівденьАнгарбуд, ТОВ
ПроКредит Банк, ПАТ
РОДОНІТ, ПП
Світ Логістики, ТОВ
Селекта, НВКФ ТОВ
Семагро, ТОВ
СИСТЕМИ 
МОДЕРНІЗАЦІЇ СКЛАДІВ 
(СМС), ТОВ
Скок Агро
СОЛАР ЛАБ, ТОВ
Спілка Автоматизаторів 
Бізнесу
Стелс ВГ, ПП
Стелс-Ойл, ПП
Сяйвір, ТОВ
Тент Строй - тентова 
компанія №1
Тетра-Агро, ТзОВ
Тойота Центр Харьков 
«Автоарт»
Точприбор, НПП, ООО
Транссервис
ТРІА група компаній
УКРАВІТ АГРО, ТОВ
Украгрозапчастина, ТОВ
Українська горіхова 
Асоціація
Українська овочева 
компанія, ТОВ
Український клуб 
аграрного бізнесу УКАБ
Українські ферми ХХІ, 
ООО
УкрБрезент, ЧП
Укрпошта
УКРСІЛЬГОСПМАШ, ТОВ
Уманьферммаш, ПАТ

Фадеев Агро
Харківська державна 
біологічна фабрика
ХАРТЕХПРОМ-97, ПФ
Ю.Р.К., ТОВ
Югтехагро, ООО
ЮНАЙТЕД 
ДИСТРИБЬЮШН 
КОМПАНИ, OOO
Юніверсал Моторз 
Груп,АФ
Ягідництво України, 
Асоціація
ЯР-СТЕП, ПНВП
ABRIS PT
Amasales
Bayer
Embassy of the Kingdom 
of the Netherlands
Fruktona
GPS-tracker.com.ua та 
MEGADRONE
Hyundai
IQcomposit
POLCALC Sp. z o.o
POLYBAGS
Simply study, освітня 
агенція
Stoller Ukraine

500 компаній-учасників 300 експертів-спікерів18 000 відвідувачів

agroport Стратегія агропорт 2014–2018

50 000 м2 виставки

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

Локалізаціяагробізнесу – 
фокус в регіони
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НОВІ РЕГІОНИ

02 березня в м.Херсон у приміщенні обласної 
державної адміністрації відбулось перше 
засідання організаційного комітету з питань 
підготовки та проведення в області у 2018 
році форуму «АГРОПОРТ-2018».

В комітеті нараховується близько 50 
учасників серед яких фахівці ОДА, фермери, 
депутати обласної ради, підприємці та 
ректори університетів під головуванням 
заступника голови ОДА Євгена Рищука.

VIII Міжнародна агропромислова виставка 
та форум з розвитку фермерства 
відбудеться 26-28 липня у Міжнародному 
аеропорті «Херсон». Такий форум на 
Херсонщині відбудеться вперше. Про це 
розповідає заступник голови Херсонської 
облдержадміністрації Євген Рищук.

«Розвиток інвестиційної привабливості 
залишається для нашої команди 
пріоритетним вектором роботи у 2018 

році. Минулого року наша область 
зайняла лідируючі позиції щодо розвитку 
агропромислового комплексу, але 
необхідно постійно виходити на новий більш 
високий рівень. Тому очолив організаційний 
комітет з питань підготовки і проведення в 
області форуму «АГРОПОРТ-2018» та взяв 
на контроль проведення заходу.

На сьогодні вже 400 компаній зацікавились 
участю у нашому агрофорумі. Такий форум 
на Херсонщині відбудеться вперше і ми 
визначили на цей рік пріоритетні напрямки 
за якими буде здійснюватиметься робота 
форуму: виробництво органічної продукції, 
зрошення, плодоовочева переробка, 
тепличне господарство та інші.

З 26 по 28 липня триватиме форум і у 
перший вечір відбудеться нагородження 
10 найкращих фермерських підприємств 
Херсонщини. Ще два дні на демонстраційних 
полях поблизу аеропорту відбуватиметься 
виставка техніки та новинок у сфері 
зрошення.

Взагалі проведення форуму дасть 
додаткову можливість рекламувати 
повітряні ворота області, що також 
позитивно вплине на розвиток туризму на 
Херсонщині.

Проведення Агропорту дозволить якісніше 
сконцентруватися на інтересах окремого 
регіону та надати агровиробникам доступ 
до товарів, послуг та програм, що діють 
безпосередньо в регіоні. З іншого боку – 
для бізнесу – форум дає можливість бути 
ближче до своєї цільової аудиторії», – 
резюмував Є.Рищук.

agroport  
kherson 2018
Обговорені перші кроки

АГРОПОРТ Південь Херсон 2018, який 
відбудеться у Херсоні 26–28 липня буде 
орієнтований на дрібних і середніх фермерів. 
Серед ключових тем –інвестиційний потенціал 
Південної України, логістика с/г продукції, 
зрошення, овочівництво, садівництво, 
виноробство, тепличне господарство, 
виробництво органічної продукції, рибальство, 
молочне скотарство, птахівництво, ланцюги 
доданої вартості, туризм, енергоефективні 
технології, розумні та IT-технології.

Детальна інформація: www.agroport.ua
Довідки: (0556) 75-55-43

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ
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УМОВИ УЧАСТІ

демо & експо

виставка техніки
демо-покази
тест-драйви

барбекю-фест

Львів / Херсон / Харків
2018
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Охорона у неробочий час Бейджи для учасників компанії DA Інформація в дайджесті Участь керівника у Гала-вечері 

СТЕНД «МАЙДАНЧИК»
Для презентації с/г техніки, автомобілів та габаритного 
обладнання (на вулиці)

Min площа: від 10 кв.м / необладнана

Локація: Павільйон / Майданчик

Сторони стенду: 4 відкриті / – 

  
DA

  

Вартість (10 кв.м), без ПДВ
Вартість За умови участі у 3-х містах Прайсова вартість

Херсон 6 700,0 ₴ 6 900,0 ₴

Харків 8 192,0 ₴ 8 442,0 ₴

Львів Незабаром буде відкрито реєстрацію 2019

Стінові панелі та надпис  
на фризі Килимове покриття Стіл та 2 стільці Доступ до електромережі (220V)

СТЕНД: «КОРПОРАТИВНИЙ»
Власні стенди компаній у вигляді півострову  
або з використанням мобільних конструкцій POP-UP

Min площа: від 8 кв.м / необладнана

Локація: 1F: Павільйон

Сторони стенду: 3 (2) відкриті / 1 (2) стіна

    
DA

  

СТЕНД «СТАНДАРТ»
Для презентації технологій, негабаритної продукції та послуг 
щодо супроводу агробізнесу

Min площа: від 6 кв.м / обладнана

Локація: Павільйон

Сторони стенду: 1 (2) відкрита / 3 (2) стіни

       
DA

  
Вартість (6 кв.м), без ПДВ
Вартість За умови участі у 3-х містах Прайсова вартість

Херсон 9 540,0 ₴ 9 900,0 ₴

Харків 11 758,0 ₴ 12 214,0 ₴

Львів Незабаром буде відкрито реєстрацію 2019

Вартість (8 кв.м), без ПДВ
Вартість За умови участі у 3-х містах Прайсова вартість

Херсон 9 084,0 ₴ 9 420,0 ₴

Харків 11 182,0 ₴ 11 606,0 ₴

Львів Незабаром буде відкрито реєстрацію 2019
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РЕКЛАМА
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якісний ремонт ангарівякісний ремонт ангарів



500 компаній-учасників 300 спікерів18 000 відвідувачів

agroport
50 000 м2 виставки

ХАРКІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЛЬВІВСЬКА 
ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ

www.agroport.ua

Локалізаціяагробізнесу – 
фокус в регіони

Календар 
міжнародних 
агропромислових 
виставок україни

До уваги учасників виставки:
до 19 квітня діє спеціальна ціна за умови участі одразу у 3-х містах
Додаткова інформація за тел. та на сайті: www.agroport.ua

АГРОПОРТ Захід Львів 
19–21 квітня 2018

Довідки: (032) 243-55-43

АГРОПОРТ Південь Херсон
26–28 липня 2018

Довідки: (0552) 75-55-43

АГРОПОРТ Схід Харків
11–13 жовтня 2018

Довідки: (057) 766-55-43

AGROPORTEX.bio


