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НАЙБІЛЬША  ВИСТАВКА  УКРАЇНИ
Міжнародна агропромислова виставка "АГРОЕКСПО" є найбільшою виставкою України та розташо-
вана в одному із її найважливіших аграрних регіонів.

Загальна площа "АГРОЕКСПО" складає 100.000 квадратних метрів та включає в себе як відкриті, 
так і криті (18 000 квадратних метрів) виставкові майданчики.
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Унікальною особливістю "АГРОЕКСПО" є можливість побачити в роботі усі типи аграрної техніки на 
демонстраційному полігоні для польових випробувань площею 60.000 квадратних метрів в безпо-
середній близькості до головних експозицій учасників.

Виставка має спеціалізовані павільйони, обладнані для утримання та демонстрації племінних 
тварин загальною площею 3 000 квадратних метрів. 

Помірна цінова політика виставки "АГРОЕКСПО" дає можливість всім компаніям-учасницям 
показати максимальну номенклатуру своєї продукції, а географічне розташування робить її мак-
симально доступною для більшості відвідувачів з усіх регіонів України.
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ДІЛОВА ПРОГРАМА
НА «АГРОЕКСПО»
Широка ділова програма представле-
на на виставці науково-практичними 
конференціями, панельними диску-
сіями Міністерства аграрної політики  
та продовольства України, Торгово - 
Промислової Палати України, громад-
ських спілок та профільних організа-
цій, а також семінарами за участю 
провідних спеціалістів аграрної та 
промислової галузей.



ВИСТАВКА СТРІМКО РОЗВИВАЄТЬСЯ
За чотири роки існування регіональна виставка пере-
творилася  на міжнародний і найбільший в Україні 
агропромисловий форум.

Виставкова   площа   комплексу  збільшилася більше 
ніж в три рази - з 31 000 до 100 000 квадратних метрів.

Розташування та унікальні можливості виставкового 
комплексу  сприяли  значному зростанню  кількості 
компаній - експонентів - з 72 у 2013 до 470 у 2016 році.

Кількість зареєстрованих відвідувачів зросла з 7 000 до 
20 700.
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ЕКСПОЗИЦІЇ ВИСТАВКИ «АГРОЕКСПО»

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 ВИСТАВКАТВАРИННИЦТВО - 
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 «АГРОЕКСПО»

ТРАНСПОРТ  ТА  СПЕЦІАЛЬНА  
ТЕХНІКА
* Мобільні навантажувачі

* Техніка для перевезення вантажів

* Контейнери

* Запасні частини
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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 «АГРОЕКСПО»

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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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 «АГРОЕКСПО»

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВИСТАВКА 
«BUDEXPO»
* Будівельна техніка та технології

* Проектування. Будівництво. Ремонт

* Фасади. Покрівля. Ізоляція

* Енергозберігаючі матеріали та 
технології

* Інструмент. Електрообладнання

* Двері, вікна та фурнітура
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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 
«АГРОЕКСПО».
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ ВИСТАВКИ ТА ЗАХОДИ НА «АГРОЕКСПО»
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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 
площею 6 гектарів.

Випробування тракторної та іншої 
самохідної техніки за програмою 
«Агро-Тест-Драйв» для покупців - 
спеціалістів АПК.
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ОСВІТНІЙ 
ЯРМАРОК
Традиційно на "АГРОЕКСПО" 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 «АГРОЕКСПО» облашто-
вано обширний паркінг.

Загальна місткість паркінгу - 5 000 
місць.
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ЩО НОВОГО ОЧІКУЄТЬСЯ НА «АГРОЕКСПО-2017»

ВІДКРИТІ ТА КРИТІ ВИСТАВКОВІ ПЛОЩІ ЗБІЛЬШУЮТЬСЯ!
Зростання кількості нових компаній - учасниць, а також розширення експозицій постійних учас-
ників виставки зумовило необхідність збільшення виставкових площ комплексу. 

У 2017 році загальна площа зовнішніх експозицій збільшиться до 100.000 метрів квадратних, що є 
рекордною серед українських виставок. Вводиться в експлуатацію друга черга критого павільйону 
виставкового комплексу, що збільшить криті виставкові площі до 18 000 метрів квадратних.

БУДІВНИЦТВО НОВИХ ПАВІЛЬЙОНІВ ДЛЯ ПЛЕМІННИХ ТВАРИН
Новинкою виставки 2016 року стала експозиція тваринництва.  У зв’язку із збільшенням кількості 
компаній-учасниць та великою зацікавленністю відвідувачами цим розділом виставки, прийнято 
рішення про добудову у 2017 році другої черги спеціалізованих павільйонів для племінних сільсько-
господарських тварин та птиці. Це збільшить загальну площу павільйонів до 3 000 квадратних 
метрів і надасть можливість для додаткового розміщення ще більшої кількості племінних тварин.

УДОСКОНАЛЕННЯ ІНФРАСТРУКТУРНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВИСТАВКИ
Для зручності відвідувачів і учасників виставки будується та впорядковується новий паркінг 
загальною площею 60 000 квадратних метрів. 

Впорядковуються існуючі та прокладаються нові транспортні комунікації, що надасть можливість 
уникнути черг і затримок при великому скупченні відвідувачів.
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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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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 (0522) 35-83-55
факс: +38 (0522) 35-83-62 

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

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


