Ділова програма проведення
XXVI Міжнародної агропромислової виставки «Агро 2015»
Національний комплекс «Експоцентр України», м. Київ
3 ЧЕРВНЯ
Час
проведення

Назва заходу

Організатор

1 пав. Конференц-зал №1
УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З АГРАРНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СТРАТЕГІЇ
11:30-11:50

15:00-16:20

16:20-16:30

16:50-18:20

13:00-14:00

14:00-15:30

16:00-17:00

13:00-14:00

14:00-16:00

16:00-18:00

Панельна дискусія І. Єдина
Міністерство аграрної політики та
комплексна стратегія розвитку
продовольства України
сільського господарства та сільських
територій в Україні на 2015 – 2020
роки
Панельна дискусія ІI. Інвестиційний Міністерство аграрної політики та
клімат в Україні: Перспективи,
продовольства України
терміни та умови інвестування
Офіційне підписання Декларації про Міністерство аграрної політики та
співпрацю між Європейським
продовольства України
Інвестиційним Банком та
Міністерством аграрної політики та
продовольства України
Панельна дискусія ІII. Фінансування Міністерство аграрної політики та
українських екпортерів
продовольства України
міжнародними фінансовими
установами та комерційними
банками
1 пав. Конференц-зал №2
Круглий стіл «Стратегічні напрямки Департамент землеробства та технічної політики
розвитку галузі рослинництва в АПК в АПК
України»
Круглий стіл «Стратегія формування Департамент землеробства та технічної політики
та оновлення машинно-тракторного
в АПК,
парку сільськогосподарських
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого,
товаровиробників в контексті
Національний науковий центр «Інститут
євроінтеграції»
механізації та електрифікації сільського
господарства»,
Національний науковий центр «Інститут
аграрної економіки»
Семінар-дегустація «Нова вітчизняна ННЦ «Інститут виноробства і виноградарства
виноробна продукція»
ім. Таїрова»
2 пав. Конференц-зал №1
Науково-практичної конференції на ДП «Конярство України», Департамент
ХХVII Міжнародній
тваринництва
агропромисловій виставці “Агро2015” на тему: «Стан та перспективи
розвитку конярства України»
Круглий стіл «Завдання селекції
Селекційно-генетичний інститут –
пшениці на сучасному етапі»
Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення НААН
Бізнес-зустріч директорів
ТОВ «ГЕА Фарм Технолоджиз Україна»
дилерських організацій

9 пав. Конференц-зал
Асоціація Ukrainian Building Community
13:30-16:00 Семінар «Земля і податки: правові
питання»
Державний науково-дослідний контрольний
16:00-17:00 Семінар на тему: «Сучасні підходи
до реєстрації ветеринарних
інститут ветеринарних препаратів і кормових
препаратів»
добавок
Державний науково-дослідний інститут з лабораторії діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи м. Київ вул. Донецька, 30, Конференц-зал
11:00-13:00 Семінар «Сучасні наукові підходи до Державний науково-дослідний контрольний
лабораторного контролю здоров”я
інститут ветеринарних препаратів і кормових
тварин та безпечності харчових
добавок
продуктів і кормів»
Державна ветеринарна та фітосанітарна служба
України
Павільйон УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
15:00-16:00 Презентація посібника «Біосфера і
агротехнології: інженерні рішення»
4 ЧЕРВНЯ
Час
Назва заходу
Організатор
проведення
1 пав. Конференц-зал №1
Федерація органічного руху
10:00-13:00 Круглий стіл «Продовольча безпека
та безпека продовольства –
органічний вектор»
УКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ З АГРАРНОЇ ТА ПРОДОВОЛЬЧОЇ СТРАТЕГІЇ
Міністерство аграрної політики та
15:30-16:20 Панельна дискусія ІV. Практичні
приклади українських
продовольства України
агропромислових компаній
16:30-17:50 Панельна дискусія V. Агрореформи в Міністерство аграрної політики та
Україні
продовольства України
1 пав. Конференц-зал №2
09:30-11:30 Круглий стіл «Результати податкових Департамент фінансово-кредитної політики
новацій в аграрному секторі у 2015
році та прогнози податкової політики
АПК на 2016-2018 роки»
11:30-13:00

13:00-14:00

14:00-16:00

16:00-17:00

11:00-12:30

Нарада з обговорення проекту
Концепції Державної цільової
програми розвитку аграрного сектору
економіки України на період до 2020
року та проекту Закону України «Про
державну підтримку сільського
господарства» (нова редакція).
Круглий стіл: «Стан та перспективи
розвитку зрошення в Україні»

Департамент стратегії та економічного розвитку

Інститут зрошуваного землеробства
НААН, Департамент землеробства та технічної
політики в АПК
ТОВ «Агро-Сістем-Груп»

Конференція «Використання
автоматизованої системи управління
в рослинництві «АгроКонтролер»
Семінар «Сучасний стан та
Національна академія аграрних наук
перспективи підвищення
ефективності ветеринарного
обслуговування тваринництва в
дослідних господарствах Академії»
2 пав. Конференц-зал №1
Круглий стіл «Продовольча безпека:
ТОВ Консалтингова агенція «УкрАгроКонсалт»
Виклики. Реформи. Подолання
кризи»

Семінар «Шляхи підвищення
Департамент тваринництва, корпорація
ефективності свинарства, системи
«Тваринпром»
розведення свиней»
15:00-17:30 Науково-практичний семінар на тему: Департамент тваринництва, НААН України
«Удосконалення системи селекції в
Україні»
9 пав. Конференц-зал
10:00-14:00 Конференція «Ефективні споруди для Асоціація Ukrainian Building Community
агробізнесу»
Департамент землеробства та технічної політики
14:30-16:30 Круглий стіл «Стан та перспективи
розвитку біоенергетики в Україні»
в АПК
УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого
Департамент землеробства та технічної політики
16:30-18:00 Круглий стіл «Від сертифікації до
оцінки відповідності
в АПК,
сільськогосподарської техніки
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного
вимогам технічних регламентів»
регулювання, санітарних та фітосанітарних
заходів в АПК,
УкрНДІПВТ ім. Л.Погорілого
5 пав. Конференц-зал
Німецько-український агрополітичний діалог,
13:00 -16:30 Круглий стіл «Досвід аграрних
Департамент міжнародного співробітництва
союзів Німеччини – альтернативи
подальшого розвитку
спеціалізованих аграрних об’єднань в
Україні»
Національний університет біоресурсів і природокористування м. Київ, вул. Героїв оборони, 11
11:00-14:00 Міжнародний форум: «Освіта, наука, Департамент науково-освітнього забезпечення
та розвитку підприємництва на селі
агробізнес: виклики часу»
Інститут аграрної економіки м. Київ, вул. Героїв Оборони, 10, Конференц-зал
ННЦ «Інститут аграрної економіки»
14:00-15:00 Круглий стіл «Розвиток
підприємницької
Департаменту науково-освітнього забезпечення
діяльності на сільських територіях»
та розвитку підприємництва на селі
Інститут інноваційного провайдингу м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 96, Конференц-зал
Інститут інноваційного провайдингу НААН
11:00-12:00 Науково-практичний семінар
«Інноваційний розвиток виробництва
плодово-ягідної продукції на
кластерній основі»
Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків м. Київ, вул. Клінічна, 25, Конференц-зал
Інститут біоенергетичних культур і цукрових
10:00-12:00 Семінар «Біоенергетичні культури –
енергетична незалежність країни»
буряків НААН
Інститут інноваційного провайдингу м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 96, Конференц-зал
Інститут інноваційного провайдингу НААН
14:00-15:00 Науково-практичний семінар
«Корпоративна Модель управління
регіональними науково-виробничими
комплексами НААН»
5 ЧЕРВНЯ
Час
Назва заходу
Організатор
проведення
1 пав. Конференц-зал №1
10:00-14:30 Міжнародна конференція «Потенціал Національна академія аграрних наук України,
української сої 2015-2020:
Інститут кормів та сільського господарства
виробництво та переробка»
Поділля НААН України, Асоціація «Українська
асоціація виробників і переробників сої»
14:30-15:00 Підписання Декларації "Дунайська
Національна академія аграрних наук України,
соя"
Інститут кормів та сільського господарства
Поділля НААН України, Асоціація «Українська
асоціація виробників і переробників сої»
12:30-15:00

1 пав. Конференц-зал №2
10:00-12:00 Прес-конференція «Нові можливості ТОВ «Інфоіндустрія»
розвитку фермерства в Україні. План
заходів UHBDP на 2015 рік»
Державне агентство рибного господарства
12:00-14:00 Науковий семінар «Завдання
рибогосподарської науки щодо
України
вирішення нагальних проблем
розвитку прісноводної та морської
аквакультури»
2 пав. Конференц-зал №1
09:00-12:00 Семінар «Впровадження стандартів Департамент продовольства
ЄС в молочному господарстві
Посольство Латвії
латвійський досвід
12:00-14:00 Застосування біологічних препаратів ТОВ «Біонасервіс»
в сучасному землеробстві
Відділ міжнародної інтеграції в сфері технічного
14:00-16:00 Круглий стіл: «Апроксимація
європейського законодавства з
регулювання, санітарних та фітосанітарних
законодавством України в сфері
заходів в АПК
сільськогосподарської та харчової
продукції»
5 пав. Конференц-зал
Департамент стратегії та економічного розвитку
10:00-12:00 Круглий стіл з обговорення проекту
Закону «Про основи
саморегулювання в аграрному
секторі України»
Дочірнє підприємство «Агроцентр Єврохім13:00-17:00 Сульфоамофос та нові добрива
компанії Єврохім - запорука
Україна»
успішного врожаю
9 пав. Конференц-зал
11:00-15:00 Енергоефективність та альтернативні ТОВ «МедіаПрайсЦентр»
джерела енергії в аграрнобудівельному секторі
Інститут інноваційного провайдингу м. Київ, проспект 40-річчя Жовтня, 96, Конференц-зал
Інститут інноваційного провайдингу НААН
14:00-15:00 Круглий стіл «Створення
Агротехнополісу з виробництва та
реалізації наукоємної продукції в
АПК»

