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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА



НАЙБІЛЬША ВИСТАВКА УКРАЇНИ
Міжнародна агропромислова виставка «AGROEXPO» – найяскравіша подія аграрного сектору. 
Виставка є найбільшою в Україні – 125 000 м2, що дає можливість побачити і порівняти техніку та 
обладнання більшості вітчизняних та іноземних брендів. Крім того, розташування «AGROEXPO» у 
географічному центрі України робить її рівнонаближенною та доступною для відвідування з біль-
шості регіонів країни.

ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА
ПАЛАТА УКРАЇНИ

КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МІНІСТЕРСТВО
ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО
АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ

ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ



МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ

УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ
АГРАРНИХ ІНЖЕНЕРІВ

Унікальною особливістю «AGROEXPO» є можливість побачити в роботі усі типи аграрної техніки на 
демонстраційному полігоні для польових випробувань площею 60 000 м2 в безпосередній близь-
кості до головних експозицій учасників.

Виставка має спеціалізовані павільйони, обладнані для утримання та демонстрації племінних 
тварин загальною площею 2 000 м2. 

Помірна цінова політика виставки «AGROEXPO» дає можливість усім компаніям-учасницям 
показати максимальну номенклатуру своєї продукції.
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ДІЛОВА ПРОГРАМА
НА «AGROEXPO»
Широка ділова програма представле- 
на на виставці науково-практичними 
конференціями, панельними дискусія- 
ми Міністерства аграрної політики  та 
продовольства України, Торгово-про-
мислової палати України, громадсь-
ких спілок та профільних організацій, 
а також семінарами за участю провід-
них спеціалістів аграрної та промисло-
вої галузей.



МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКАВИСТАВКА СТРІМКО РОЗВИВАЄТЬСЯ
За п’ять років «AGROEXPO» перетворилась на найбіль-
ший в Україні agrohub.

Виставкова площа збільшилась в чотири рази – до 
125 000 м2.

Розташування та унікальні можливості виставкового 
комплексу сприяли значному зростанню кількості ком-
паній-експонентів – до 585.

Кількість зареєстрованих відвідувачів у 2017 році - 
27 250.
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ЕКСПОЗИЦІЇ ВИСТАВКИ «AGROEXPO»

РОСЛИННИЦТВО - 
ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ
* Грунтообробна, посівна і збиральна 

техніка

* Засоби технологій точного 
землеробства

* Посівний і посадковий матеріал

* Добрива та засоби захисту рослин

* Елеватори та зерносховища

* Сховища для зберігання овочів 
та фруктів

* Теплиці і тепличні господарства

* Садова техніка

* Техніка для зрошення та поливу
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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

ТВАРИННИЦТВО - 
ОБЛАДНАННЯ І ТЕХНОЛОГІЇ
* Корми, премікси та ветеринарні 

препарати

* Обладнання для виробництва 
кормів

* Обладнання тваринницьких ферм

* Видалення та утилізація відходів

* Генетика і селекція у тваринництві

* Племінні тварини та птиця
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ЕКСПОЗИЦІЇ ВИСТАВКИ «AGROEXPO»

ТРАНСПОРТ ТА СПЕЦІАЛЬНА 
ТЕХНІКА
* Мобільні навантажувачі

* Техніка для перевезення вантажів

* Контейнери

* Запасні частини
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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

ПЕРЕРОБКА ТА ЛОГІСТИКА 
ПРОДУКЦІЇ
* Обладнання для переробки м’яса

* Обладнання для переробки молока

* Обладнання для переробки 
зернових та олійних культур

* Промислове холодильне 
устаткування

* Ваговимірювальна техніка 
та обладнання

* Тара і обладнання для пакування 
продукції

* Пакувальне обладнання та 
матеріали

* Лабораторне та ваговимірювальне 
обладнання

* Транспортна  та складська логістика 
в АПК
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ЕКСПОЗИЦІЇ ВИСТАВКИ «AGROEXPO»

АЛЬТЕРНАТИВНА 
ЕНЕРГЕТИКА В АПК
* Котли та теплові пункти на біопаливі

* Обладнання для виробництва 
біопалива

* Теплові насоси та акумулюючі 
пристрої

* Вітрові та сонячні установки 
і обладнання

* Генератори та автономні 
електростанції

* Обладнання для отримання та вико-
ристання біогазу в АПК
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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

СІМЕЙНІ ФЕРМИ 
ТА ГОСПОДАРСТВА
* Засоби механізації для малих ферм

* Технології отримання продукції
на фермі

* Засоби переробки і зберігання
продукції

* Теплиці для приватного господар-
ства

* Насіння та саджанці

* Архітектура та ландшафтний дизайн
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЗАХОДИ НА «AGROEXPO»

МІЖНАРОДНІ ЗМАГАННЯ ЗІ 
СТРОНГМЕНУ
Стронгмен-шоу під керівництвом во- 
лодаря титулу «Найсильніша людина 
світу 2004» Василя Вірастюка, яке 
проходило на виставці в минулому 
році, на «AGROEXPO-2018» набуде кар-
динально нового формату і ще біль- 
шого розмаху. Організатори виставки 
спільно з Федерацією стронгмену 
України проведуть міжнародні змаган- 
ня, де силачі, як з України, так і з інших 
країн випробують свої сили.
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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА 
«AUTOLAND»
Легкові автомобілі та позашляховики 
відомих світових брендів - Mercedes, 
Lexus, Volkswagen, Toyota, Mitsubishi, 
Peugeot, Opel, Hyundai та інших - 
будуть широко представлені на спе- 
ціалізованій виставці «AUTOLAND», 
яка проходить в рамках виставки 
«AGROEXPO».
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЗАХОДИ НА «AGROEXPO»
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ПОЛЬОВІ ПОКАЗИ 
ТА ВИПРОБУВАННЯ
Щоденні польові покази в роботі усіх 
типів грунтообробної, посівної і зби-
ральної техніки на демонстраційному 
полігоні виставкового комплексу пло- 
щею 6 гектарів.

Випробування тракторної та іншої 
самохідної техніки за програмою 
«Агро-Тест-Драйв».



МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ 
ЯРМАРОК
Традиційно на «AGROEXPO» проходить 
"Всеукраїнський освітній ярмарок", де 
свої наукові розробки демонструють 
більше 20 вищих навчальних закладів 
з різних куточків України, а випуск-
ники шкіл можуть визначитися з май-
бутньою професією.
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ОБШИРНИЙ ПАРКІНГ
Для зручності відвідувачів виставки 
на території «AGROEXPO» облашто-
вано великий паркінг.

Загальна місткість паркінгу - 5 000 
місць.
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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

ЩЕ БІЛЬШЕ ТЕХНІКИ + УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ
Збільшення виставкових площ – до 125 000 м2. Це, в свою чергу, дасть можливість аграріям 
побачити ще більше зразків техніки вітчизняних та іноземних брендів, порівняти її і вибрати опти-
мальну. Планується ввести систему електронної реєстрації, де кожен відвідувач може зареєструва-
тися самостійно.

ЗНИЖКИ НА ПРОДУКЦІЮ ВІДОМИХ БРЕНДІВ
На AGROEXPO-2018 аграрії зможуть купити різноманітну техніку та обладнання дешевше. Діяти-
муть дві дисконтні акції. За умовами першої, в разі підписання безпосередньо на виставці дого-
ворів на покупку техніки, аграрій отримає дисконт 5%. Друга передбачає знижку 10% і більше, 
якщо буде придбана техніка прямо з експозиції.

БІЛЬШЕ АВТОМОБІЛІВ НА ВИСТАВЦІ AUTOLAND
Виставка автомобільних новинок провідних світових брендів Autoland, яка в минулому році переї-
хала в критий павільйон і збільшила свою площу до 5000 м2, стане ще більше – 6500 м2. Для всіх 
автолюбителів буде облаштована спеціальна смуга для тест-драйвів, де кожному нададуть 
унікальну можливість «власноруч» випробувати кросовери і позашляховики від відомих брендів.

Чого очікувати від «AGROEXPO-2018»
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ПОКРОВСЬКИЙ ЯРМАРОК
«Покровський ярмарок» – це неповторний колорит і 
національна самобутність справжніх українських 
ярмарків. Свято праці, спілкування, народної пісні і 
гарного настрою.

Тут кожен знайде щось для себе: найкращі продукти 
від фермерських господарств за ціною виробника, 
сувеніри та вироби майстрів з усіх куточків України, 
конкурси та розваги для дітей та дорослих, мож-
ливість скуштувати страви української, грузинської 
та інших національних кухонь.
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МІЖНАРОДНА АГРОПРОМИСЛОВА ВИСТАВКА

КОНКУРСИ ТА РОЗВАГИ
* Конкурс “Гарбуз-велетень”

* Конкурс караваїв “Сонце в тісті”

* Свято вареників

* Живі ляльки та інше
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КОНТАКТИ
Розпорядник виставки ТОВ 
"Украгроекспо"

Адреса:
25006, м. Кропивницький 
(Кіровоград), вул.Ельворті, 7, 
офіс 501 

тел.: +38 (050) 344-27-44
факс: +38 (0522) 30-15-66 

Детальна інформація 
на офіційному сайті 
виставки:
www.ukragroexpo.com

Адреса виставкового
комплексу «АГРОЕКСПО»:
25000, м.Кропивницький (Кіро-
воград), вул. Мурманська, 8


