
 
Прагнення України рухатися у напрямку євроінтеграції та бажання втілити 

європейські норми та стандарти у вітчизняному агросекторі,  з метою створення єдиної 

платформи для аграріїв, організатор міжнародних спеціалізованих виставок серії «Галицькі 

експозиції» ПрАТ «Гал-ЕКСПО» ( м. Львів) та організатор однієї з найбільших аграрних 

виставок в Європі «AGROTech” компанія Kielce Targi S.A (Kielce) започаткували спільну 

польсько-українську аграрну подію, а саме: Міжнародну агропромислову виставку 

«EuroAGRO», яка відбудеться у Львові 17-19 листопада 2016 року у Виставковому центрі 

«Південний-ЕКСПО» (вул.Щирецька,36). 

В рамках цього заходу вітчизняні виробники матимуть можливість продемонструвати 

свої досягнення в області сільського господарства,  отримати приклади успішного досвіду 

колег з інших європейських країн,  ознайомитись з новими технологіями запропонованими 

польськими виробниками, взяти участь у дискусійних майданчиках та обговорити актуальні 

проблеми в агропромисловому комплексі, обговорити шляхи виходу продукції українських 

виробників на європейський ринок, укласти договори на міжнародну співпрацю. 

Міжнародну агропромислову виставку «EuroAGRO»  підтримують Міністерство 

аграрної політики та продовольства України, Львівська обласна державна 

адміністрація, зокрема, Департамент агропромислового розвитку Львівської області, 

Львівська Аграрна Палата, Львівська аграрна дорадча служба та інші профільні 

організації та асоціації. З приємністю відзначаємо, що бізнес-партнером виставки виступає  

РСП ТзОВ «Шувар», який є першим в Україні і наймасштабнішим в Західному регіоні 

гуртовим ринком сільськогосподарської продукції. 

У зв’язку з тим, шо дана виставка є спільним польсько-українським проектом,  то 

відбувається вона за особливого сприяння Торгового відділу торгівлі та інвестиціям 

Посольства Республіки Польща.  

Міжнародна агропромислова виставка «EuroAGRO» - місце зустрічі європейських та 

українських аграріїв, відповідно, і виставкова експозиція  буде розділена між двома 



країнами. Щодо вітчизняної експозиції, то її представлятимуть понад 50 компаній, які 

займаються наступними видами діяльності: агротехніка; елеваторне обладнання;  запчастини 

для  сільськогосподарської техніки; комплексне забезпечення лабораторій; різні види 

сільськогосподарського обладнання, в тому числі для комбікормової промисловості; значний 

спектр мастил; обладнання для точного землеробства; широкий вибір насіння, засобів 

захисту рослин та мікродобрив від провідних виробників; агробіотехнології; агробудування;  

поліпропіленова тара та ін.  

Географічна карта учасників охоплює Львівську, Київську, Дніпропетровську, Івано-

Франківську, Закарпатську, Рівненську, Харківську, Миколаївську, Одеську, Кропивницьку 

області.  

Польську експозицію представлятиму близько 30 компаній, зокрема: ADRAF, 

AGROLA, Agronas, ALTRO, ARTWET, BURY Maszyny Rolnicze, Defro, 

GOSPODARSTWO JACHYMEK, JOTAFAN, Fabryka Wag Kalisto, Metalerg, Smart 

Nanotechnologies, Staltech, TerraExim – Agroimpex та ін. Сфера діяльності даних компаній 

охоплює агротехніку, ветеринарію, насіння, технології для тваринництва та широкий 

асортимент  сільськогосподарського обладнання.   

Ділова програма міжнародної агропромислової виставки передбачає велику кількість 

офіційних виступів та заходів, зокрема протягом роботи виставки відбуватимуться  Дні 

Польського сільського господарства,  в рамках яких запланована конференція на тему: 

«Польсько-українська співпраця в агропромисловому комплексі» на якій експерти 

аграрного ринку будуть обговорювати досвід реформування сільського господарства 

Польщі, інвестиційну привабливість аграрного сектору Львівщини, кооперацію, розвиток 

органічного ринку в Україні та ін. 

На особливу увагу заслуговують В2В зустрічі, які відбуватимуться на стенді 

польських компаній та Відділу реклами торгівлі і інвестицій Посольства Республіки Польща.  

Серед яскравих подій виставки, особливе місце займають урочистості з нагоди 

святкування Дня працівника сільського господарства.  Крім цього, заплановані презентації 

пропозицій польських фірм, інвестиційні проекти українських фірм в 

сільськогосподарському секторі та ін.  

Міжнародна агропромислова виставка «EuroAGRO» дозволить зануритись в епіцентр 

інновацій сучасної аграрної техніки та обладнання. 

Проведення міжнародної агропромислової виставки в контексті міжнародного 

співробітництва України і Польщі сприятиме впровадженню європейських стандартів в 

українське сільське господарство. 
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