
 

 

 

 

Шановне панство! 

12 – 14 березня у ВЦ «КиївЕкспоПлаза» відбулись Форум фермерських технологій виставки 

«Тепличне господарство», «Сховища овочів, фруктів, ягід», «Промисловий холод».  Заходи 

вперше проходили на новій локації виставкового центру — в передмісті Києва, у селі Березівка на 

Житомирській трасі. 

В рамках Форуму фермерських технологій вже вдруге відбувся Фермерський ярмарок контрактів, 

де фермери мали змогу зустрітись з представниками рітейлу та закладів громадського харчування і 

укласти контракти на постачання власної крафтової продукції. 

Цього року заходи отримали потужну підтримку від Міністерства аграрної політики та 

продовольства України і Торгово-промислової палати України. Офіційна церемонія відкриття 

заходів відбувалась за участю заступника міністра аграрної політики та продовольства України 

Віктора Васильовича Шеремети, який зазначив важливість розвитку фермерства в Україні та 

надзвичайний потенціал для фермерських господарств. 

 

 Участь у роботі виставок взяли: Департамент підтримки фермерства, кооперації та розвитку 

сільських територій Мінагрополітики України; Український державний фонд підтримки 

фермерських господарств; ГО «Спілка сільського зеленого туризму в Україні»; Асоціація фермерів і 

приватних землевласників України. Були презентовані державні програми підтримки фермерів за 

напрямками: садівництво та виноградарство; тваринництво; часткова компенсація вартості 

сільгосптехніки та обладнання.  В рамках заходів відбулась ціла низка цікавих та корисних семінарів, 

презентацій та дискусій, спрямованих на вирішення ключових для кожного фермера питань. 

Оргкомітет висловлює щиру подяку учасникам, відвідувачам, партнерам! Пропонуємо вашій увазі 

основні підсумки виставок: 

Чиста виставкова площа, кв. м – 639,5 

Кількість учасників – 61  

Представлено країн – 3 

(Україна,  Нідерланди, Польща) 

Кількість відвідувачів  (весь комплекс) – 8 499  

в тому числі: 

- «Форум фермерських технологій», «Тепличне господарство», 

«Фермерський ярмарок контрактів» – 1 190 

- «Промисловий холод», «Сховища» – 929  

Кількість візитів відвідувачів – 8 630 

Акредитовані ЗМІ – 41 

Інформаційна підтримка 

Генеральний інформаційний партнер – журнал «Овочі і Фрукти».  

Генеральний інтернет-партнер – портал profihort.com. 

 

Інформаційна підтримка: журнали «Садівництво та Виноградарство. Технології та Інновації», 

«АгроНавігатор», «AgroONE»,  AGROLUX, «AgroTimes», газети «АгроПартнер», «Прес-Біржа», 

AgroSmart, AgroSells, «Реклама на село», компанія «Інфоіндустрія». 



Відвідувачі виставок, розподіл візитів відвідувачів за днями 

 

 

Розподіл відвідувачів за галузями 

Торговельні мережі 33,3% 

Фермерські господарства 25,9% 

Тепличні господарства 23,1% 

Заклади громадського харчування 22,2% 

Оптові підприємства 15,7% 

Переробні підприємства 12,0% 

Експортні організації 7,4% 

Комерційні сади 5,6% 

Комерційні виноградники 3,4% 

Комерційні ягідники 3,4% 

Інше 29,1% 

 

Географія відвідувачів (основні регіони за зменшенням) 

Київ та область, Чернігівська обл., Львів, Полтава і область, Житомир, Донецька область,  

Дніпропетровська область, Рівне та область, Сумська область, Запорізька область, Вінниця та 

область, Одеса, Миколаїв. 

До зустрічі на виставках 17 – 19 березня 2020 року! 

 Фотозвіт та новини заходів — на https://www.facebook.com/fermer.forum/ 
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