Ділова програма проведення
XXVIII Міжнародної агропромислової виставки «Агро 2016»
(в програмі можливі зміни, які будуть відображені на сайті виставки)
8 червня
Час
проведення
11.30-13.00

13.30-14.30

14.30-17.00

12.00-14.00

14.00-16.00

13.00-15.00

10.00-14.00
9 червня
Час
проведення
09.00-16.00

17.00-17.30

17.30-18.00

Назва заходу
7 пав. Конференц-зал
Український інноваційний
агропромисловий форум ‘16
Панельна дискусія I.
Перезавантаження агропромислової
політики. Державні інновації в
агропромисловій сфері
Панельна дискусія II. Інвестиційний
клімат в Україні:
Перспективи,терміни
та умови інвестування. Можливості
фінансування
Органічне виробництво пріоритетний напрямок аграрного
сектору

8 пав. Конферен-зал №2
Круглий стіл на тему «Здорове
харчування: чи доступне
українському споживачеві»
Семінар на тему: «Державна
підтримка розвитку
агропромислового комплексу»
8 пав. Конференц-зал №3
Зміни в технічному регулюванні
допуску сільськогосподарської
техніки на ринок. Затвердження
типу, вимоги та процедури
Конференц зал -BUILD-EXPО
Конференція «Технології
еффективного будівництва об”єктів
АПК»
Назва заходу
7 пав. Конференц-зал №1
Конференція для малого та
середнього бізнесу « Українська
аграрна платформа 2016»
Семінар «Електронна торгівельна
платформа реалізації необробленої
деревини»
Презентація «Застосування
наноматеріалів для вирощування
продуктивних та стійких лісових
насаджень»
8 пав. Конференц-зал № 1

Організатор
Міністерство аграрної політики та
продовольства

Міністерство аграрної політики та
продовольства

Федерація органічного руху
Департамент землеробства та технічної
політики в АПК
Департамент продовольства
Департамент тваринництва
Мінагрополітики
Департамент продовольства Мінагрополітики
Міністерство охорони здоров’я України
Департамент фінансово-кредитної політики
Мінагрополітики

Відділ міжнародної інтеграції в сфері
технічного регулювання, санітарних та
фітосанітарних заходів в АПК
Мінагрополітики
УкрНДІПВТ ім..Погорілого
Український центр сталевого будівництва

Організатор
ГС «Аграрний союз України»
ДП «Лісогосподарський інноваційноаналітичний центр»
ДП «Лісогосподарський інноваційноаналітичний центр»

10.00-12.00

12.00-14.00

09.00-13.00

13.00-15.00

16.00-16.30

10.00-13.00

13.00-16.00

16.00-18.00

09.00-12.00
12.00-15.00

15.00- 18.00

10.00-14.00

12.00-13.00

Круглий стіл: «Раціональне
використання антимікробних
препаратів в ветеринарній практиці та
впровадження системи контролю за
антибіотикорезистентністю»
Семінар « Перспективний ринок
Китаю. Можливості організації
бізнесу на території країни.
Практичні поради по експорту
продукції українських
товаровиробників до Китаю.
8 пав. Конференц-зал №2
Семінар ««Шляхи підвищення
ефективного ведення галузі
свинарства»
Презентація: Комплексні добрива
Гомельського хімічного заводу для
аграрного комплексу України
Презентація-лекція "5 порад як
заощадити при страхуванні Вашого
бізнесу".
8 пав. Конференц-зал №3
Круглий стіл «Розвиток сільських
територій: проблеми і перспективи»

Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

Компанія First Professional Management
Company Limited (China), Артур Снєгірьов

Депертамент тваринництва
Мінагрополітики
Українська корпорація «ТВАРИНПРОМ»
ВАТ Гомельський хімічній завод
ТОВ «БНХ Україна»
Страховий брокер «ВЕГА»

Департамент науково-освітнього забезпечення
та розвитку підприємництва на селі
Мінагрополітики
НУБіП України (УЛЯБП АПК)

Семінар «Моніторинг якості
біоресурсів та продуктів
агропромислового комплексу для
забезпечення продовольчої та
екологічної безпеки України»
Круглий стіл «Стан, проблеми та
Департамент землеробства та технічної
перспективи розвитку садівництва
політики в АПК
України»
Мінагрополітики
19 пав. Конференц-зал
Семінар «Проблеми та інновації у
Укрзооветпромпостач
свинарстві»
Науково-практичний семінар:
Інститут кормів та сільськогосподарського
«Ефективне кормовиробництво:
господарства Поділля НААН
заготівля, зберігання та
використання» кормів»
Науково-технічне забезпечення
Держрибагентство
удосконалення шляхів та методів
Управління організації рибальства,
ведення рибного господарства в
аквакультури та наукового забезпечення галузі
сучасних умовах.
Конференц зал BUILD-EXPО
Науково-практична конференція
Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів
«Сучасні технології, матеріали та
конструкції для об’єктів агробізнесу:
рослинництво, тваринництво,
харчова переробка. Нові вимоги
законодавства України та директив
ЄС».
Експозиція УкрНДІПВТ ім..Погорілого (ліва сторона 1 пав.)
Презентація книг:
УкрНДІПВТ ім..Погорілого
- « Дослідження
сільськогосподарської техніки.
Практикум науковцю»;
- Фертигація як захід інтенсифікації

13.00-14.30

10 червня
Час
проведення
09.30-18.00

09.00-13.00

13.00-15.00

15.00-16.00

10.00-11.00

11.00-12.00

12.00-13.00

14.00-15.00

10.00-15.00

10.00-14.00

зрошуваного землеробства
Круглий стіл «Ефективність
застосування нових технікотехнологічних рішень виробництва
сільськогосподарської продукції»
Назва заходу
7 пав. Конференц-зал
AgTech Forum (АгТек Форум) високі технології для
агропромисловості
8 пав. Конферен-зал №2
Семінар-нарада "Можливості
використання деревної біомаси від
обрізки садів та виноградників в
енергетичних цілях" в рамках
проекту Горизонт 2020.
Семінар «Науково-технічне
забезпечення енергетичної
автономності агропромислового
виробництва та сільських територій»
Семінар «Потенційні ринки збуту
для українського АПК: фокус на
можливостях»
8 пав. Конференц-зал №3
Круглий стіл «Обіг земель
сільськогосподарського призначення
– як умова завершення земельної
реформи»
Круглий стіл на тему: «Інженернотехнічне забезпечення, розвиток
сільськогосподарського
машинобудування та технічної
модернізації АПК»
Семінар «Стан та перспективи
розвитку біоенергетики в АПК»

«Презентація безкоштовної on-line
системи “Soft.Farm для
автоматизації підприємств АПК
19 пав. Конференц-зал
V Всеукраїнська конференція
«Насіннєвий бізнес. Проблеми
сьогодення та перспективи розвитку
Конференц-зал BUILD-EXPО
Науково-практична конференція
«Житлове та котеджне будівництво
на селі: малоповерхове,
швидкозбірне та енергоефективне.
Рішення та пропозиції».

УкрНДІПВТ ім..Погорілого

Організатор
AgTech Ukraine (Асоціація АгТек Україна)

Український клуб аграрного бізнесу
Біоенергетична асоціація України

ННЦ «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства» НААН
ТОВ «СТАРТ ГЛОБАЛ»

Департамент землеробства та технічної
політики в АПК
Депертамент тваринництва
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної
політики в АПК
Мінагрополітики
Департамент землеробства та технічної
політики АПК
Мінагрополітики
УкрНДІПВТ ім..Погорілого
ННЦ«ІМЕСГ» НААНУ
ТОВ «Кварт-Софт»

Асоціація «Українське насіннєве товариство»

Всеукраїнська спілка виробників будматеріалів

